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SAMENVATTING.

De studie van processen met tijdvertraging is een gebied met tot op

heden vrij weinig belangstelling. Toch zijn er veel toepassingen o.a.

in de medisch-technische sfeer. (Human operator, e.d.)

In de literatuur is echter weinig verschenen over de identificatie,

schatting of tracking van deze tijdvertragingen. Er zijn wel veel

schattingstechnieken voor parameters in processen met tijdvertragingen.

Deze tijdvertragingen zijn echter a priori bekend of behoeven niet te

worden bepaald.

In dit rapport zullen nu enige schattingstechnieken besproken worden

om deze tijdvertragingen te bepalen, maar vooral de problemen, die

zich hierbij kunnen voordoen.

In het tweede hoofdstuk van dit verslag wordt de problematiek

schematisch weergegeven en besproken aan de hand van vrij recente

literatuurgegevens.

In het derde hoofdstuk wordt ingegaan op een speciale schattings

techniek, die toepasbaar is bij niet-lineaire systemen, welke

beschreven worden m.b.v. de Volterrareeks.

Hierbij worden de kernen en de tijdvertraging geschat.

Het laatste hoofdstuk gaat in op de beschrijving van niet-lineaire

processen door een Volterrareeks met een voorwaarts en terugwaarts

deel, om zodoende het aantal parameters te kunnen reduceren.
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1. PARAMETERSCHATTING.

Het belangrijkate doel van de parameterschatting is kennis te

vergaren over een fysisch systeem onder normale kondities.

Men tracht dus informatie te verkrijgen over de eigenschappen

van een dynamisch systeem door gebruik te maken van de in- en

uitgangssignalen van het systeem. Daarbij moeten we rekening houden

met stoorsignalen en meetfouten, die ook als stooraignalen geinter

preteerd kunnen worden.

Het woord "systeem" kan in de IUimste zin van het woord worden

beschouwd: biologisch, economiach en zelfa sociologiach aysteem,

maar wordt meestal mathematiach beschreven.

Het verschil nu tussen identificatie en parameterschatting is, dat

we bij identificatie de topologie van het proces bepalen en bij

parameterachatting de waarden van de procesparameters, waarbij we

veronderatellen, dat de topologie van het proces bekend is.

TI...w.,

~l~"'-~
~~\lUM.- +0~

L-
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I ~ "" ............-\~ ~~ cJ.c1 ol~ .... ---,c: ..... ~
A.-....i:l\ - .l2~~0\.'>'i4,t~ "'....... Sk-\- A~ke.-.

fig. 1.1

Bij de procesparameterschatting dienen de signalen ala dragers van

de informatie omtrent de parameters van het te onderzoeken systeem •
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~l"" .xL~\ ...~?\

V'AO~ '-Y

~~ .e..l~l

-"<7
,

\.M.""l&.
W"(t'
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We moeten nu bij procesparameterschatting het model, dat we maken

van het proces, zodanig afregelen, dat de uitgang van het proces en

van het model zo goed mogelijk, volgens een bepaald kriterium, met

elkaar in overeenstemming zijn.

Het probleem is nu te splitsen in 2 verwante' klassen van oplossings

methoden. (Eykhoff (lit. 4» 1):

1. Expliciet of open loop methode.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van expliciet-mathematische relaties.

2. Impliciet of gesloten loop methode.

Gebruikmakende van model-afregelingstechnieken.

Beide methoden zijn zowel in het continue, als in het discrete

geval te gebruiken.

ad. 1. Explioiete methode.

We trachten hier numerieke waarden voor de schatting (en zijn

variantie) van decoefficienten in de veronderstelde betrekking

tussen de geobserveerde variabelen u en y te vinden.

De statistische benadering kan dus in een blokschema worden weer-

gegeven.

l1'>oa. ~~IA.
~

~

~ •

~I

~~~"'llll"

~""o~+.(
~~ ~'.l1M

1------1 ~ l---~

'---~

~ en ~ zijn respektievelijk de proces- en modelparametervektoren.

Er geldt nu: ~ = x + n met x = ~(~,~) (1.1)

w = !!.(\?-'~) = U.~ (1.2)

1) De nummering verwijst naar de literatuurlijst achter in

dit verslag.



met:

u =

- 7 -

u
l

( 1) ••••••••••• urn ( 1)

•

•

•

m is aantal parameters

K is aantal beschikbare

bemonsteringen

Om nu de modelparametervektor f,2 te vinden bestaan er verscheidene

methodes.

a. "Least squares" schatting.

Het kriterium is hier gedefinieerd als:

.k
E T =~ e

2
(j)= e .e

.~ =c:>

Deze fout is nu minimaal als;

waarin e =~ - w

b. "Markov" schatting.

Hier is de covariantie matrix van de additieve ruis n bekend.

2-

Als deze N:f cr I (identiteitsmatrix) is kan een schatting gevonden

worden door de minimalisering van

TE = e .N.e

Di t geeft:

c. "Maximum likelihood" schatting.

In dit geval wordt de aandacht gericht op de variaties van de
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geobserveerde samples.

d. :1·!Minimum risk" schatting.

Bij deze schatting is veel apriori kennia nodig.

De dichtheidafunkties van n en b worden bekend veronderateld.

ad. 2. Impliciete methode.

Het probleem ia weergegeven in onderstaande figuur:

fig. 1.4

(1.6)

Bij de afregeling van het model gaan we uit van een bekende topolo

gie van de overdrachtsfunktie van het procea.

De fout kiezen we ala e = y - w en het foutkriterium ala de minima

liaering van de even funktie Evan deze fout.

\~t 1'l

E = ) l.( (t, &1 [2') ~ . ell
-l,

De "richting lt naar het optimum van de afregeling wordt bepaald door

de eerate afgeleide van E naar de parametervektor ~:

-{.,.

OE 1 de- = "2 . .p(-l,~ '\)1'). ~ .oH.
o~ ~

1:.,

Als d- bekend is zijn er nu verschillende manieren om deze informa~
Cl~

tie te gebruiken in het parameterafregelingsschema, om zodoende de

parameter te bepalen , o.a. de "steepest descent" methode.

regelenparameters ~,en ~~

~ ,., _\-\ dE
c\-t o~~

bereikt langs de gradient van het

Hierbij geldt voor 2 af te

d-~, __ R 06:
d.. -\. - d {".

De minimum waarde van E wordt nu

E (r---, ~~..) oppervlak.



- 9 -

2. LITERATUURONDERZOEK.

Tot de parameters, die een proces beschrijven, kunnen we ook de

tijdvertraging rekenen. De tijdvertraging treedt namelijk in bijna

aIle soorten van processen op, maar wordt meestal nooit mee bepaald.

De problematiek van de schatting van tijdvertragingen is schema

tisch als voIgt in te delen:

proces tijdvertraging

A lineair T = konstant

B lineair T = T(t)

C niet-lineair T = konstant

D niet lineair T = T(t)

T = T(t) is een langzaam in de tijd

varierende tijdvertraging (sinusvormig,

rampfunktie).

Er zijn verscheidene methoden om de processen te beschrijven

(differentiaalvergelijkingen, toestandsruimte, etc.). De

moeilijkheden, die zich echter nu reeds gaan voordoen, zijn de

wijze,waarop in deze beschrijvingen de tijdvertraging T wordt

verdisconteerd.

De punten A, B, C, en D worden in de volgende paragrafen verder

besproken aan de hand van een bepaalde representatie van het proces

met tijdvertraging en de schattingsmethode, die in recente literatuur

te vinden is.
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2.1. Schatten van constante tijdvertragingen in lineaire processen.

Robinson en Soudack (lit. 10) bespreken in hun artikel een

methode voor de schatting van tijdvertragingen in lineaire

systemen. Verondersteld wordt, dat het proces waaraan geschat moet

worden, voorgesteld kan worden door een algemene lineaire differen

tiaalvergelijking:

(2.1)

Hierin is u(t) het ingangssignaal en x(t) het uitgangssignaal van

het proces.

De onbekende coefficienten en tijdvertragingen in deze vergelijking

worden bepaald door continue minimalisering van de momentane

foutfunktie:

~ (e) =

door de steepest descent wet:

? = -K Ie I m-l sign (e).~;

waarin peen onbekende parameter is.

Voor de te minimaliseren fout e wordt de "error in satisfaction of

the system" of "equation error" genomen.'Eykhoff lit. 3)

..
+

figa 2.1
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De vergelijking (2.1) kan worden vereenvoudigd, door het voor

waartse deel niet mee te nemen, tot de volgende vergelijking

t[~,
1-' L-,

J
cl "li)

Cli. ...""-
r;}.. )(li~Ti)

- ul-l\-+ ::: 0c:A. -\..i •• cA t i .•

~:: I

(2.4)

Worden nu de onbekende parameters a., a
i

en T. vervangen door
l. +n l.

de tracking parameters tX i' 0( • en e. dan krijgen we de "equation
l.+n l.

error".

L~~ [ ~,
~ ., L ••

J
cA. )<'l~l + ()(. ck lrl-l - e~,

- \Ali).
d- i'" L .. """ cl t.•.. (2.5)

Deze fout wordt bepaald door de afgeleiden van de procesoutput

naar de tijd. Het is dus noodzakelijk, dat de afgeleiden van de

procesoutput x(t) voorhanden zijn.

Hiertoe maken Robinson en Soudack gebruik van een "derivative"

filter L(p). (/l.. = orde filter. Hiervoor moet gelden J'!. ,5/k-1 ) • .II..

1---------------1;>1;> ? Llp) X (I")

}I-I

I-----------...~ r Llr) x (p)

-8-

LCdX(p)

fig.2.2
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Het "derivative" filter dient ervoor de noodzakelijke afgeleiden

te berekenen en deze continu ter beachikking te stellen op de

relevante plaatsen in het rekenschema. We gaan uit van de vergelij

king (2.5) en passen hierop toe de lineaire operator L(p)
d

waarin p = dt:

(2.6)

en vervolgens

Lr )2~[O(~ L(V') c;l'-~l~) "\ 4
LV L ~ c;k-\:'-' -r

.... ~, .

De overgang van (2.6) naar (2.7) is altijd toegeataan ala ~~ en

Dc. "1."- constanten zijn en e=c.........\ ......~ m. a.w. als we te doen hebben met

een lineaire differentiaalvergelijking.

Met betrekking tot niet-lineaire processen is de overgang slechts

toegestaan indien L(p) een vertraging voorstelt met ala overdrachts-
-aT

funktie e t waarin a een complex getal en T de vertraging is.

Deze eia geldt ook voor het onderhavige geval.
-sT

Kohr (lit. 5) stelt nu voor een benadering e met behulp van

een Paynter vertragingalijn te maken.

_aT
e =

Waarin de hyperboliache termen vervangen worden door hun reeksont

wikkelingen.
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De gefilterde "equation error" wordt nu:

t[ i -t L-'

J
.Q~ c><. d. )t£(~) + ()(. cJ. y& (* - 6l~\

=:- L
01 t'-' I. of I\A o..t'-'

L = I

Passen we

g(e) =~
m

meters:

nu de steepest descent wet (2.3) toe om de foutfunktie

te minimaliseren dan krijgen we voor de trackingpara-

• 1.0..- I

- k. \.tt \ A\~ (RR) (2.10a)

•
\ Jl. ~\v--.. (2.10b)

•
(2.10c)

waarbij in (2.10c) gebruik gemaakt is van de benadering:

\

d X"j( -1-- e:,

c;\. -\ i
(2.11)

Dit geldt alleen als e langzaam varieert of konstant is.

We moeten nu een continu varierende vertraging 8. simuleren.
1.

Voor het simuleren van een met de tijd varierende tijdvertraging

wordt gebruik gemaakt van Pade-reeksontwikkelingen voor

P (S e.) = e -8 8i
uv 1. , -sE>~

In deze Pade-ontwikkelingen wordt e ~ benaderd door het

quotient van 2 polynomen (Kohr (lit. 5)), de teller met orde u en

de noemer met orde v
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u. .) e~ v.. (u-') (StJ:)
,

I - 4- - - - - - - -
(\..\ '" \f"") , ~ (l''''tV) l~"'\T_,)l ~

r (Se.)
\,)."

I \T SB~ U-(u--.) l5E>;)'t

+ -\- ;-- - - -
(lA. '" \T')I! (L<.. ... <r) (u..+ ","-,)'2 ~

(2.12)

Het symboo1 voor deze tijd varierende tijdvertraging simu1atie is:

w .... 1'l<.\T(se.)

•...

fig. 2.3

B10kschema voor de beschreven methode voor m

gee) = ~2).
:: 2 (foutfunktie

x (-tl

(...
cJ Ift~)

../V ~-\"-'
~r--.---------r--IL(p)

u~ I--r----------- '1'R oc.t: S

-[I]

'-----------{ k }-------I

fig. 2.4
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De hiervoor beschreven methode is een uitbreiding van de equation

error methode voor de identificatie van niet-lineaire processen

(Prague + Kohr (lit.6)) en is zowel on-line als off-line bruikbaar.
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2.2. Schatten van langzaam in de tijd varierende tijdvertragingen

in lineaire processen.

De methode, die Robinson en Soudack (lit.lO) in hun artikel

aangeven voor de schatting van tijdvertragingen in lineaire

systemen is ook toe te passen voor langzaam in de tijd varierende

tijdvertragingen.

Dit is nogmaals onderzocht door Dietz (lit. 13).

Als voorbeeld is x(t) = u(t-T) bekeken met

1. T is een harmonische funktie in de tijd,

2. T is een rampfunktie.

De resultaten (zie bIz. 17) tonen aan, dat er bij varierende T

fluktuaties om een gemiddelde waarde ontstaan, die te wijten zijn

aan het ingangssignaal, dat bij het beschouwde voorbeeld een

sinusvormig signaal is.



I",

I ' , , , .
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2.3. Schatten van constante tijdvertragingen in niet-lineaire

processen.

2.3.1. Kohr's methode.

Voor de beschrijving van niet-lineaire systemen zijn enige

mogelijkheden.

Een aantal niet-lineaire tijds-onafhankelijke systemen is m.b.v.

de volgende differentiaalvergelijking te beschrijven: (Kohr (lit.5»

M

2
waarin nu

(x,
. t. (n)

a
i = a. x, x t ••••••• x )

1.

a. (x,
. •. (n) )

a. = x, x t ••••••• x
1.+n 1.+n',

Het verschil met de beschrijving van lineaire systemen is dat

a. en a
i

nu geen constanten, maar funkties van de toestands-
1. +n

variabelen zijn. We veronderstellen deze funkties echter continuo

Het model van dit systeem wordt nu:

(2.14)

Hier zijn 0<;. en IX. ~ .. _ ook weer funkties van de toestandsvariabelen

l
..-

0(. x l{ )t. ••••.. "

l
...

f)(' x· .0<', ... "",= , ... "" )i, ,x
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Om nu de afgeleiden van de input en output te vinden definieren

we een "modified model residue" zoals bij lineaire sy-stemen:

waarin p

E~ = L(p).E

d
=di·

lt~) R ~5[Ltr)· ""
l<,"lP

(2.16)

Om nu de gefilterde fout

II-.. l

0\ '.~l~- O,j ]
2{ "'- ex'

J.- .x~lq
4- 0<- lft{(+).:.

l 't ""l '" ~' cH-'
~

\.. -:: u

te vinden is het noodzakelijk, dat de lineaire operator L(p)

verandert met de algemene niet-lineaire term

(X'
l en {)(. L+ .......

Dit betekent in wiskundige termen, dat we een lineaire operator

moeten vinden, die voldoet aan:

,
lX·

L

(2.18)
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waarin:

ex • ••
i: ......... IXi: ....... ~XIX')(
I , •

O<~ ~ I)(i.. ')(~,)l..(,

)( l"" )

)< l-) )

xr')
. xl"-))

(2.20a)

(2.20b)

(2.20c)

(2.20d)

Is deze lineaire operator te vinden dan zijn de parameters 0(-
L )

~~ ..~ en e~ met de steepest descent methode, zoals die voor lineaire

systemen is besproken, te bepalen.
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2.3.2. Bellman's methode.

Een andere schattingsmethode wordt beschreven door Bellman (lit.ll).

Bellman gaat uit van een andere systeem representatie.

Het proces wordt beschreven door

(2.21)

De systeemconfiguratie is hier bekend, alleen de tijdvertraging T

moet geschat worden. Verder is gegeven x(t) =h(t) voor t ~ 0

(beginvoorwaarden) en de observaties van de uitgang van het proces

i = 1, 2, 3 ••••••••K (aantal observaties)

We schatten nu T door:

K

S = ~ (x(t i ) - 'ji)2 te minimaliseren.

t '= I

Het probleem wordt nu geformuleerd als een niet-lineair "multipoint

boundary-value problem" door een stelsel gewone differentiaal

vergelijkingen en m.b.v. quasilineairisering opgelost.

De vergelijking (2.21) wordt vervangen door een stelsel:

Xl(o) = h(o)

•
(2.22)

Voor n = 2, 3, •••• N(aantal vergelijkingen)
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Met de onafhankelijke variabele t in het interval 0 ~ t E T.

xn(t) moet gezien worden ala de oploaaing van het ne-interval

met lengte a.

Het atelael wordt nu genormaliaeerd door t = Ta in te voeren

x (t) = x (Ta) = V (a)
n n n

Het genormaliaeerde atelael vergelijkingen wordt nu:

•
T.f [Ta, h(Ta - T)]Vl(a) = • Vl(o) = h(o)

•

• (2.23)

•· T.f LTa + (n-l)T, vn _l (a)1,V (a) = V (0) = Vn_l(l)n n

dan kan men(n: 1, 2 ••.•• N)

Hierin betekenen de afgeleiden differentiatiea naar s.

Kieat men nu T = T en V
O

(a)
Ion

T
l

en V n(a) benaderen via quaailineairisering:

,
VI (0):::- 9-.(0) ,

• I

I I

\j (0) ':::' \j l,)
t- I\.. _ \ ')

(2.24)
I\...c "l. '2J . . _. N., ,
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De oplossing van dit stelsel is een lineaire combinatie van 2

particuliere oplossingen.

v1
(8) = p (8) + T1 q (8)n n n

Deze particuliere oplossingen worden gevonden door numerieke

integratie.

Indien we nu

minimali8eren vinden we de volgende benadering voor T

De cyclus wordt nu steeds herhaald.

Het voorbeeld, dat Bellman gebruikt ziet er als volgt uit:

(2.26)

,
met beginvoorwaarde

,

a is de onbekende vertraging (aangenomen wordt a ="11 = 3,14159265)

beginwaarde a o

0.911

1.1 IT

1.2 1T

1.25"

geschatte waarde

3.14158

3.14158

3.14158

divergeert
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De vergelijking werd verdeeld in N = 5 lineaire vergelijkingen.

Deze methode van Bellman geldt aIleen voor constante tijdvertra

gingen. Hij leidt slechts tot convergentie als de eerste benadering

"voldoende" dicht bij de werkelijke waarde wordt gekozen.

Hat algorithme is ook gevoelig voor de keuze van de stapgrootte

bij de numerieke integratie.
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2.4. Schatten van langzaam in de tijd varierende tijdvertragingen

in niet-lineaire processen.

In een artikel van Koivo (lit. 12) wordt een steepest-descent

methode voor de schatting van varierende tijdvertragingen in een

ruisvrij niet-lineair proces besproken.

De methode, die off-line is, wordt simultaan toegepast op de

bepaling van de tijdvertraging en de "plant" parameters.

Het mathematisch model van een niet-lineair proces met tijdver

traging wordt hier voorgesteld door de toestandsvergelijking:

Hierin is ~(t) de toestandsvektor van het systeem en T(t,~) is een

bekende scalaire funktie van de tijd en enige onbekende parameters

Verder zijn gegeven de beginvoorwaarden en restricties, waar het

proces aan voldoet:

~(t) = B-(t)

De output vektor ~(t) = H(t).~(t)

en bemonsteringen van de uitgang van het proces

z(t.) i = 1, 2, 3 ••••••K (aantal samples)
- l.

Het probleem is nu om ~ zodanig te bepalen, dat de foutfunktie

\,(

S Ct:.J = 2:= ~ l 'i l-l ~ )~) - ~ l~~)11-
L.", l

minimaal is.

De waarden van de tijdvertragingsparameter worden nu bepaald door

stapsgewijze benaderingen door een algorithme.
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De 2 e orde differentiaal van de foutfunktie s(lC ) naar ~ bepaald

op een bepaalde waarde ! = 1 k (k = 1, 2, 3••• ) is

Hierin is 61~ '= 3-.91't. -1~ een kleine verandering in de parameter 1,~

en

wordt bepaald door differentiatie naar I[

van

ia de Jacobiaan van

o~"U·.. ,1-~l
")l~

de toestandavergelijking

"1> l~lt~.1-,1!)
(De superscript T betekent getransporteerde en

"01"
~( •••• ) naar de parameter ~ op het tijdatip t.)

1.

~(d~,1):. d~(··"""> .~l~tt:}l~)+ d~t- ... )

dt -;)~ ~~~("\.,~~) d~ d~~t~-TJ!-,l)

De afgeleiden worden voor "1 :: ~5t berekend.

De 3e
term aan de rechterkant gedraagt zich ala een "forcing

funktion" van het systeem en kan worden bepaald m.b.v. de begin

voorwaarden van het systeem.

In eerate benadering is de vergelijking (2.31) gelijk aan nul en

dus is '0 ~ ~l(..~~ ,~~, te berekenen.

dL
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De vergelijking (2,29) voor 68 is een kwadratiache funktie, die

zijn minimum bereikt voor:

-(
-\

~I~
J S( .. )) ( ~Sl ~ ) (2.32)::;

0.-1' J..\: -
- ~5t

Opgemerkt dient te worden dat:

ols c:l~S
'I <.

t/'!.de.. d..~ -0 S ("":I.) '0 S-- = -- ~ ::
""3 ~'\ "o~ + ~ ~

--

cX..~ o..~ ol"C d-:t.." d~"t.

welke laatste vergelijking benadert kan worden door:

c).. 5 0; :i) _ J,.. So <."£ ~_ •)

ol\:. ~~

Nu kunnen we vergelijking (2.32) oplossen en D Iii bepalen.

De nieuwe waarde 1<:1 wordt nu verkregen door:
;n. -t.

'(5?-:: ','T,3.".

~(1) is de te nemen stapgrootte bij de ke-iteratie.

Hieruit volgt nu de waarde van de onbekende tijdvertragings

parameter.
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2.5. Conclusies naar aanleiding van dit literatuuroverzicht.

In de voorgaande paragrafen zijn enige schattingsmethoden voor

tijdvertragingen, die in de literatuur te vinden waren, besproken.

Men ging er bij deze schattingsmethoden steeds van uit, dat de

topologie van het eysteem bekend was. De wijze , waarop het

lineaire en vooral het niet-lineaire systeem beschreven wordt,

was a priori bekend. Bij de niet-lineaire systemen bepaalde men

aIleen de tijdvertraging, daar de andere parameters reeds gegeven

waren of niet behoefden te worden geschat. Deze voorkennis is

een groot probleem als we willen schatten aan een niet-lineair

procee, waar we de configuratie en tijdvertraging niet van weten.

Proceesen gestoord met ruis kwamen helemaal niet ter sprakein de

art ikelen.

De hier gekozen beschrijvingswijzen van niet-lineaire systemen zijn

niet algemeen te gebruiken.

Een meer algemene beschrijving voor niet-lineaire systemen is de

Volterrareeks, die in het volgende hoofdstuk wordt uitgewerkt.
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3. SCHATTEN VAN TIJDVERTRAGINGEN IN NIET-LINEAIRE SYSTEMEN, DIE

BESCHREVEN WORDEN DOOR EEN VOLTERRA-REEKS.

3.1. De beschrijving van niet-lineaire systemen m.b.v. een

Volterrareeks.

Een niet-lineaire differentiaal vergelijking is de meest gebruikte

beschrijvingswijze van een niet-lineair systeem.

-rllAu.~" ....1 J J J
o

in een machtreeks rond x =
x(t) = 0 1u(t)} t van de

-1>0

-\..

)(l-l:..) = ~ ~,l-C)·l.I.l-l-"t~ck."t: +--

u(t) is de ingangsgrootheid, x(t) de uitgangsgrootheid. F is een

analytische funktie in u, u, x, x, ••••

Deze impliciete vorm is vaak niet hanteerbaar en men wilt daarom

een expliciete relatie tussen ~(t) en x(t) verkrijgen.

-t:

)Clot)::. otv..lt.\}
_WI

Bij elke tijdsfunktie u(t) kunnen we nu de uitgangsfunktie x(t)

berekenen als 0 { u(t)1 t bekend is.
t -0>0

o ~ u(t)}_co is een operator, die op het verleden van u(t) werkt:

men noemt hem een funktionaal.

Een funktionaal H \ u(t)t: is een voorschrift, dat aan het waarde

gebied van u(t) voor a ~ t $ been getal toevoegt.

Indien f(x) aan bepaalde netheidsvoorwaarden voldoet (ontwikkelbaar

0) kan worden aangetoond, dat de funktionaal

volgende vorm wordt:

~ ~

) ) L .. l-c .. \:l.) \A\~--C,).l.Atl--C....) ~L, cJ..:c. ... -+
_IJIO _ 6D

-t. -t. -\:

( ( \ 9--.).l"t" L ,. ,\:.:)') v.. \.\:. -"to ,} v.. \ -t - -c .... ) \.A ~ -\:. - L 3') ol~ ,~~ '- do"(") ~ . . . . .

) ) (3.3)

Deze funktionaalontwikkeling wordt Volterrareeks genoemd.

\I l"t) ~ '-c \: \ 0- l""(.. L """t..' ... - - . ." ziJ" n de kernen van de reeksM,\. , 1'·' ,,), :J 'I 'to. ~

en kunnen uit de differentiaalvergelijking, die het systeem beschrijft,

bepaald worden.
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De beschrijving van een niet-lineair proces met een Volterrareeks

is een direkte uitbreiding van de beschrijving van lineaire proces

sen met behulp van een convolutieintegraal.

Voor de analyse en synthese van niet-lineaire processen is deze

Volterrabeschrijving de meest bruikbare van de bestaande voorstel

lingen voor niet-lineaire systemen. (van Harten (lit.B».

Het niet-lineaire systeem is dus volledig bepaald als de Ie en

hogere orde kernen bekend zijn; in de praktijk komt dit neer op

een eindig aantal kernen.

Deze kernen kunnen in principe verkregen worden door de Volterra-

reeks in de differentiaalvergelijking 3.1.1. te substitueren.

Bij enigszins gecompliceerde differentiaalvergelijkingen is deze

substitutiemethode een omslachtige en gecompliceerde zaak. Meestal worden

de gecompliceerde integraal uitdrukkingen vermeden door de kernen

te bepalen in het s-domein m.b.v. meervoudige Laplace-transformatie.

(Alper (lit.9».

Als nu de getransformeerde van de kern h n (;(.,~-C'1 " .. '''{,,,,) bepaald

is, is het bepalen van deze kern niet moeilijk meer.

De kernen van de Volterrareeks hebben de volgende eigenschappen:

1. h ("[.O)'t ... " .. 1.",) = 0 voor 1:.i.4:.0 ) i = 1, 2, ••••• n
n

2. lim h ("1., .•. "t... ) = 0 i = 1, 2, ••••• n
'1-; -0 OCI n

3. de kernen h (~ ..... ~~) zijn symmetrisch of symmetrisch te makenn I

door cyclische verwisseling van de argumenten van de asymmetrische

kern.

Voor het 2 dimensionale geval houdt dit in:

h
2

(1:- I ,""'La) = t ~ h
2

( "t.. ~ "t1.) + h
2

(-r.~ ,-c. ) Isym \ asym asym ~

linker- en rechterlid zijn ongelijk, maar geven dezelfde integraal

uitkomst.

Voor fysisch-realiseerbare processen is dus een niet-lineair systeem

m.b.v. de Volterrareeks te beschrijven als:
00 D4 e>O

Xl-l) =- > )'" '" ),e,C1:, ;L, " .:L"...) 1..\.(-1..-'"(;,\ - -. ". \AL-t.-"t.....)c).:C •... c;.l.-c ....

o
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Bij berekeningen met een digitale computer is het echter nodig, dat

we over een tijd-diskrete versie van deze Volterrareeks beschikken

te "vertalen"

waarbij k het

00

5.e.. t") v..l t -"'t.) .,l.:C

o 1'\-'

)C(~):::. L... ll-l......) u..l~- "")

om het proces te simuleren.

Bij lineaire processen is x(t) =
in een diskrete vergelijking

samplenummer aangeeft.

De impulsresponaie bestaat uit een eindig aantal (M) punten vanwege

de realiseerbaarheid en het feit, dat we met minder punten het

proces kunnen beachrijven zonder grote fouten te maken.

Niet-lineaire processen kunnen we ook in een diskrete vorm beschrij

ven met de Volterrareeks:

N is aantal kernen, M de geheugenlengte van de ne-orde kern. Ook
n

hier heeft men te doen met een eindig geheugen. De Volterrareeks

kan hier due ook worden afgebroken.

De beschrijving met de Volterrareeks is echter erg algemeen met als

voordeel: de lineariteit in de parameters.

Het aantal parameters kan gereduceerd worden door:

b(i, j) u(k - i) u(k - j) + b(j, i) u(k - j) u(k - i) =
b~(i, j) u(k - i) u(k - j)

te stell en.

Ala we gebruik maken van deze dimensionaliteitsreduktie ziet de

Volterrareeks er als volgt uit:
'1,-1 M,-' -.

xL,Az\ = L.R,C.....'.lAl.lt-\M.) +) > ~(v.....,""'"t.~.\A~.Oc-v...\).~~..Pto-""''\\-+
...... I~ I:' \'1')-- ~1 ........ , "v. ... " """',,;:,,

-+ L > 2...Q,(\M .. ~ .. ,,-~~·v.lge-,,",,,I)IA(,k-III-.1.).\A~~-~1o'>-t
Io<.I~o ........-= .. ""'~"'O (3.6)

Deze uitdrukking kan geschreven werden als een inwendig produkt

van 2 vektoren.
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~k =

u(k)

u(k - 1)

•

•
u(k - M + 1)

- -2 - - _1_ - -
u (k)

u(k - 1) u(k)

U
2

(k - M + 1)
-'- - 3 - - - _2 - - --

u (k)

u 2 (k) u(k - 1)

en b =

b(O)

b(l)

~~Ml_ -_ 1)

b(O,O)

b(l,O)

b(M - 1, M - 1)__ :2 2 _

b(O, 0, 0,)

b(l, 0, 0)

b(~ - 1, ••••MN - 1)

(3.7)
Hierin is ~k de inputvektor en ~ de procesparametervektor, beide

hebben p elementen. (p = aantal parameters)

De outputvektor wordt dan:

x(l)

x(2)

x =

x(k)

en kan geschreven worden als;

x = U.b 0.8)
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met

.T
'.:!l

T
!!2

U = • =
•

~

u
l

(1), u
l

(2) ••••••• u
l

(p)

u
2

( 1) , ••••••••••••• u
2

( p)

-'"------" N.L:P

Als nu de procesoutput gestoord wordt door additieve ruis, dan

vinden we voor de outputvektor ~:

~ = x + n

Op deze Manier kan een niet-lineair continu proces beschreven

worden door een lineaire relatie tussen de output en de parameters.

Hoe worden deze uitdrukkingen nu als we een tijdvertraging in het

systeem opnemen ? De volgende 2 mogelijkheden worden,bekeken:

/4 ""~.~~,r~
x(-t): x'l-l:.-I)

fig. 3.1

x(t) kan nu m.b.v. de Volterrareeks uitgedrukt worden in u.

(beide gevallen geven dezelfde uitdrukking).

-0 OQ

xl-\:) ~ 2:. )~l-cI'" .1.",\.ul-l-"t,-l) .. " ~l-\:.-""l.....-")J\."" cl~......
""'''''=, 0
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In diskrete vorm wordt deze uitdrukking geschreven als:

Uitgeschreven wordt dit dan:

Deze uitdrukking kan ook als een inwendig produkt worden beschouwd:

met:

~T =

u(k - T)

u(k - T - 1)

•
•

•

•

•

•

en b =

b(O)

b(l)

•

_b~~l_-_l)
b(O,O)

uN(k - T - ~ + 1) b(M
N

- 1, M
N

- 1. ••~ - 1)

(3.13)
~T is nu een inputvektor, die over T verschoven is (elke input

sample is over T verschoven) en b is ook hier de procesparametervektor:

beide met p element en.
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De relatie tussen de outputvektor en de procesparametervektor is

nu ook lineair

met:

T
~lT

T
~2T

•
U

T = =

•
T

~kT

ulT(l), ulT (2) ••••• u lT (P)

u
2T

(1) ••••.••••••••u
2T

(P)

Als het proces gestoord wordt met additieve ruis vinden we

l.=x+n
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3.2. Schatting van de kernen van een Volterrareeks.

Om de kernen van een Volterrareeks te schatten, moeten we een

model van het niet-lineaire proces construeren.

Een niet-lineair model van een onbekend proces zonder tijdvertra

ging wordt in analogie met het proces gekarakteriseerd door een

parametervektor ~ met p elementen.

~

u. +

""Ro c:.oaA
~ +.1<~ ~

'\C>'

U.&
~+,< !

- iJ

MoolaR 'd

U,~

fig. 3.2.

De modeloutput wordt dan: ~ = U.~

De fout, die ontstaat tussen model- en procesoutput, wordt nu

gerepresenteerd door de vektor ~:

e = w - ~ = U ~ - ~

Ala foutfunktie nemen we nu de kwadraten van de elementen van e

E=-
... =I

Differentiatie van deze foutfunktie E naar de parametervektor ~

en het resultaat gelijkstellen aan nul, levert ona de optimale oplos

sing voor f2.
2...!.._ T i

_ 1 U.U.y?- '2..1.A.';l =0

o~
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Om nu ~ te schatten m.b.v. een digitale computer zijn 2 methodes

mogelijk:

1. expliciete of "one shot" methode.

Hierbij wordt ~ =l U
T

•U ] -1 UT.r rechtstreeks geprogrammeerd,

als een stelsel van p vergelijkingen met p onbekenden.

In het programma komen ondermeer voor een matrixinversie van de

p x p matrix UT.U, een matrixvektor vermenigvuldiging en 2 matrix

matrix vermenigvuldigingen.

Nadeel: bij veel parameters is de matrixinversie een tijdrovende

zaak. AIle gemeten in- en uitgangswaarden komen in het geheugen

van de machine.

2. iteratieve of "on-line" methode.

Deze berust op een recursieve vorm voor de uitdrukking

~ = (uT.u1-1
UT.l.

De k
e
-schatting 1} k wordt ui tgedrukt in de voorafgaande schatting

~k-l op grond van k-l metingen. (Westenberg (lit.?)).

met

- -I

7~_1 - r.i., . ~~ l1(~ \'~-l'~' ~ 11 . ~; "P'_I

<3.16 )

Na elke input-,outputobservatie worden de matrix P
k

en de

parameter ~k bijgewerkt.

Omdat de recursieve vorm mathematisch identiek is aan de niet

recursieve, expliciete vorm, heeft een iteratieve schatting ~ k

dezelfde statische eigenschappen als de expliciet geschatte ~ k.

Van deze laatste methode is gebruik gemaakt om de Ie en 2e orde

kernen van een niet-lineair proces zonder tijdvertraging te schatten,
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daar deze methode Minder rekentijd vergt, maar toch dezelfde

resultaten geeft. (geen matrixinversie !)

In appendix A.2. wordt een programma besproken, dat de kernen van een

Volterrareeks schat m.b.v. deze iteratieve methode. Om nu de beschik

king te hebben over een proces, waaraan geschat kan worden, simuleren

we een proces met Ie en 2e orde kernen.

Dit simulatieprogramma (zie appendix A.l) is algemeen te gebruiken

voor een niet-lineair proces met tijdvertraging m.b.v. de Volterra

reeks met Ie en 2e orde kernen.

Met dit simulatieprogramma, waarbij de kernen bekend dienen te zijn,

worden de in- en outputwaardan van het proces geproduceerd.

Daze waarden kunnen nu verwerkt worden door het schattingsprogramma.
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Schattingen van de parameters van een niet-lineair proces zonder

tijdvertraging. (schattingsprogramma I).

proces M1 = 10, M2 = 3 . p = aantal parameters = 16

ingangssignaal: witte ruis, rechthoekig verdeeld tussen -1.0 en +1.0

additieve ruis: witte ruis, rechthoekig verdeeld tUBsen -B en +B

observatielengte K = 1000.

werkelijke waarde B = 0 B = 0.25 B = 0.5 B = 0.75 B = 1

b(O) = 1.000000 1.012854 1.025708 1.038562 1.051416

beL) 0.818731 III 0.819916 0.821100 0.822285 0.823470= "C
Q.l

b(2) = 0.670320 Q.l 0.666131 0.661943 0.657754 0.653565~

bO) 0.548812
.

= s:: III 0.545777 0.542744 0.539711 0.536677
Q.l Q.l

b(4) 0.449329
"C rl

0.448048 0.446768 0.445487 0.444208= ~ p..
t\1 E!

b(5) 0.367879
t\1 t\1 0.363222 0.358565 0.353908 0.349251= ~ III

b(6) = 0.301194 Qj 0 0.303742 0.306291 0.308839 0.311388+-' 0
..\o:l rl

b(7) = 0.246597 t\1 0.251594 0.256591 0.261589 0.2665~6>< t\1

b( 8) 0.201897
fil s::

0.214258 0.226619 0.238981 0.251343=
b(9) = 0.165299 0.169710 0.174121 0.178532 0.182943

b(O,O) = 0.300000 0.291290 0.282582 0.273873 0.265165

b(l,O) =,.0.164643 0.163354 0.162064 0.160774 0.159484

b(l,l) = 0.090358 0.106812 0.123266 0.139721 0.156175

b(2,0) = 0.090358 0.0592')7 0.028236 0.002825 0.033086

b(2,1) = 0.049590 0.081071 0.112552 0.144033 0.175514

b(2,2) = 0.027215 0.02669] 0.026624 0.026329 0.026033

De impliciete schatting wordt pas uitgevoerd, nadat het model voor de

eerste 49 samples is opgevuld. Dit is gedaan om een inschakelverschijn

sel te vermijden.

Indien er ruis aan de uitgang wordt toegevoegd, worden de 2e orde

kernen slechter geschat.

Bij witte ongecorreleerde stoorruis geldt nl. voor de covariantie-

matrix (zie lit. 15): r:> 't [T -\
'i:~~=o;. Ll.U]
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De matrix U bevat bij niet-lineaire processen niet aIleen

u(k), u(k-l), u(k-2) etc. maar ook produkttermen u
2

(k), u(k) xu(k-l),

u2 (k-l) etc. Dit heeft tot gevolg dat in de covariantiematrix 4e

machten komen te staan. De variantie van de parameters van de 2e orde

wordt dus veel groter.

Bij de schatting met additieve ruis is een run genomen. Om een

gemiddelde waarde voor de schatting te vinden zouden we meerdere

runs moeten nemen.
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3.3. Schatting van de tijdvertraging.

Met het programma, dat in de vorige paragraaf werd gebruikt, kunnen

aIleen de kernen van de Volterrareeks geschat worden in een proces

zonder tijdvertraging.

Indien nu een extra parameter T (een tijdvertraging) optreedt is het

proces te beschrijven als:

x(k) = b(O). u(k-T) + b(l). u(k-T~l) + ••••••• b(Ml-l)u(k-T-Ml+l) +
2

+b(O,O). u (k-T) + b(l,O).u(k-T-l)u(k-T) + •••••••••••••
2

•••••••••••••••• + b(M
2
-l,M

2
-l).u (k-T-M

2
+l)

Het model wordt voorgesteld door:

w(k) = f.>(O)u(k) +~(l)u(k-l)••••••••••••• o+f->(Ml-l) U(k-Ml+l) +

+ f.>(O,O)u2 (k) + f?> (l,O)u(k-l)u(k) + •••••••••••••••••••
2•••••••••••••••• + ~ (M

2
-l,M

2
-l)u (k-M

2
+l)

<3.18 )

Bij schatting met dit model aan bovenstaand proces (3.17) krijgen

we truncatie fouten, aangezien de u's niet overeenstemmen met elkaar,

maar verschoven zijn t.o.v. elkaar.

Het ontstaan van deze truncatie fouten kan op analoge wijze behandeld

worden als bij de "noise error" nl., als zijnde veroorzaakt door

additief toegevoegde (gecorreleerde) ruis op de uitgang van het

een lineaire deel

enomen)

I
l'l,

~ +~~ ~

-+

~
(all

meeg
....

proces.

fig. 3.4.
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Schatten we toch met het model (3.18) aan het proces met een tijd

vertraging (3.17) volgens de impliciete schatting voor

1} = LUT.U] -l.UTl. m.b.v. schattingsprograrnma I (zie appendix

A.2), dan zullen enige kernen f2 van het model ongeveer gelijk

worden aan nul (niet exakt nul vanwege de truncatie) en voor een

bepaalde i zal gelden:

(verondersteld is, dat het proces aan de uitgang niet gestoord wordt

met additieve ruis).

Deze i is nu de te bepalen tijdvertraging.

Illustratief is dit voor te stellen door:

,

I~ --------....' -,
. ..

o ..

, ,
(aIleen Ie orde kern meegenomen)

fig. 3.5

Voor T = 5 en T = 8 is m.b.v. het simulatieprogramma een ponsband

met in- en outputwaarden geproduceerd.

Aan deze processen is een schatting uitgevoerd met het schattings

programma I.
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Schatt~ng van de kernen van een niet-lineair proces met tijdvertraging.

(schattingsprogramma I).

M
1

= 10, M
2

= 3. p = aantal parameters = 16

ingangssignaal rechthoekig verdeeld tussen -1 en +1

geen additieve ruis

werkelijke waarde K = 100 K = 1000 K = 100 K = 1000

b(O) = 1.000000 0.023125 0.013332 0.180873 0.028267

b(l) = 0.81<:~731 -0.073224 0.012377 -0.110564 0.034112

b(2) = 0.670320 -0.194857 -0.025115 -0.394697 -0.032230

b(3) = 0.548812 -0.082068 -0.006682 -0.137036 -0.012227

b(4) = 0.449329 0.011213 -0.011936 0.082795 -0.006021

b(5) = 0.367879 1.055928 0.950406 0.115091 -0.058116

b(6) = 0.301194 0.912385 0.771043 0.107499 -0.048066

b(7) = 0.246597 0.803754 0.649937 0.166643 -0.045860

b(8) = 0.201897 0.697048 0.535450 1.289926 0.944438

b(9) = 0.165299 0.499848 0.442181 0.983639 0.776780

b(O,O)= 0·300000 0.245867 0.083298 0.221207 0.054080

b(l,O)= 0.164643 -0.091681 0.053510 -0.311431 0.112004

b(l,l)= 0.090358 0.056286 0.061119 0.119539 0.01<:$159

b(2,0)= 0.090358 -0.176692 -0.014914 -0.230546 -0.043505

b(2,1)= 0.049590 -0.062598 0.056924 -0.217484 0.149903

b(2,2)= 0.027215 0.095293 0.099058 0.193642 0.064767

T = 5 T = 8
vertaal- + executietijd + 450 sec.

Uit de bovenstaande resultaten zien we, dat de waarden voor 13 (i)

met i < 5 ongeveer nul zijn en dat f3 (5) ongeveer b(O)is.

De afwijkingen zijn het gevolg van de reeds eerder genoemde truncatie.

Het aantal parameters van het model is gelijk aan die van het proces.

Het aantal parameters bij een proces met tijdvertraging moet echter

groter worden, zodat er geen truncatie kan optreden.
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Het model zou er als volgt uit moeten zien:

Dit is echter niet realiseerbaar, aangezien we T niet weten. De geheu

genlengtes van resp. de le en 2e orde kernen zouden moeten toenemen

met T. Het aantal te schatten parameters 1> wordt nu erg groot.

De procedure VOLTERRA MODEL(zie appendix A.4) is nu geschreven om

het model volgens (3.18) bij een bepaalde T bij te regelen door de

matrix U als volgt op te vullen. (zie ook paragraaf 3.1).

U =

T
~lT

T
~2T

•

T
~kT

waarin ~T =

u(k-T)

u(k-T-l)

..
•

•

_ ~~~-~-_Ml+~~ _
u (k-T)

•

•
2

u (k-T-M +1)
n

De procesparametervektor blijft nu een gelijk aantal componenten

bevatten.
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Het model wordt als het ware verschoven, door die ~tSI die toch

nul zouden moeten zijn, niet meer mee te schatten.

Als we aannemen, dat het Ie punt van de Ie orde kern groot is t.o.v.

nul, dan kunnen we een kriterium inbouwen om de tijdvertraging te

schatten en het model te verschuiven.

Bij het simulatieprogramma is steeds b(O) = 1 gemaakt. Dit is groot

t.o.v. nul.

Met het model (3.18) wordt eerst een globale impliciete schatting

gedaan over 100 samples.

Na deze globale schatting wordt het kriterium \f-»(i+ \)\ - \ r-o(i)\ '"">0.':0

gehanteerd en de tijdvertraging bepaald.

(j begint met 1 en wordt steeds opgehoogd~ De 2 opvolgende waarden

voor ~ worden dus bekeken).

Als nu de tijdvertraging bekend is verschuiven we het model en de

kernen van de Volterrareeks worden geschat.

Deze schattingsmethode voor de tijdvertraging en de kernen is in de

vorm van een programma geschreven. (zie appendix A.3).

In het schattingsprogramma zijn verder nog enige andere if-statements

opgenomen om het model al te verschuiven als j ( ~(j) is de te verge

lijken geschatte waarde.) groter is dan de helft van de geheugenlengte

van de Ie orde kern.

Dit is gedaan om de invloed van afbreekfouten te verminderen. Het

model wordt dan verschoven en weer wordt er opnieuw een globale

impliciete schatting over 100 samples gedaan.

Is de tijdvertraging bepaald en If?>(l) \ '> o·S dan worden de

kernen over de K samples geschat.

Voor een verdere beschrijving van dit schattingsprogramma en het flow

diagram wordt verwezen naar appendix A.3.
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Schattingen van de parameters van een 2e orde niet-1ineair proces

met tijdvertraging. (schattingsprogramma II).

proces M
1

= 10, M
2

= 3. p = aanta1 parameters = 16.

ingangssignaa1: witte ruis, rechthoekig verdee1d tussen -1.0 en +1.0

additieve ruis: witte ruis, rechthoekig verdee1s tussen -B en +B

observatie1engte K = 1000

tijdvertraging T = 25 wordt ook geschat

werke1ijke waarde B = 0 B = 0.25 B = 0.5 B = 0.75 B = 1

b(O) = 1.000000 1.007535 1.015070 1.022605 1.030140

b(l) = 0.818731 0.826156 0.833581 0.841005 0.848430ro
b(2) 0.670320

~

0.670596 0.670873 0.671150 0.671427= OJ
OJ

b(3) 0.548812 H 0.541519 0.534225 0.526933 0.519640= .
s:: ro

b(4) = 0.449329 OJ OJ 0.445839 0.442349 0.438858 0.435369
~ r-i
H p.

b(5) = 0.367879 m El 0.366560 0.365240 0.363920 0.362600ctl tIS

b(6) 0.301194
~ ro

0.306134 0.316015 00320956= 0.311075
OJ a

b(7) 0.246597
+l a

0.247990 0.249385 0.250778 0.252172= ~ r-i
ctl

b(8) = 0.201897 >< ctl 0.199308 0.196720 0.194132 0.191544rx::l s::
b(9) = 0.165299 0.164876 0.164454 0.164032 0.163610

b(O,O) = 0.300000 0.309619 0.319238 0.328658 0.338476

b(l,O) = 0.164643 0.175373 0.186102 0.196832 0.207561

b(l,l) = 0.090358 0.090448 0.090538 0.090628 0.090718

b(2,0) = 0.090358 0.107010 0.123663 0.140316 0.156969

b(2,1) = 0.049590 0.049975 0.050360 0.050745 0.051130

b(2,2) = 0.027215 0.026630 0.026044 0.025459 0.024875

vertaa1tijd + executietijd ~ 450 sec.

De schatting wordt pas uitgevoerd nadat het model voor de eerste

49 samples is opgevu1d.
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Bij de schatting van de kernen kunnen we dezelfde conclusies trekken

als in de vorige paragraaf.

Opmerking:

Om snellere veranderingen in het proces te kunnen aanbrengen en

hieraan dan te schatten is een algemeen programma in appendix A.6.

afgedrukt.

In dit programma wordt zowel het proces gesimuleerd, als de kernen

en de tijdvertraging geschat.

Het is in feite een samenvoeging van het simulatieprogramma en het

schattingsprogramma II.
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Schatting van de parameters van een niet-lineair proces met

tijdvertraging. (schattingsprogramma II)

proces M1 = 10, M2 = 3. p = aantal parameters = 16

ingangssignaal : witte ruis, rechthoekig verdeeld tussen -1.0 en + 1.0

additieve ruis : witte ruis, rechthoekig verdeeld tussen -1.0 en + 1.0

observatie lengte K = 1000

tijdvertraging T = 25 wordt oak geschat

gemiddelde

waarde

\1'(0) = 1.030140 1.003100 0.916274 1.007179 0.989173

~(1) = 0.848430 0.830901 0.862905 0.823363 0.841399

t>(2) = 0.671427 0.596820 0.693822 0.660287 0.655589

13(3) = 0.519640 0.518956 0.553971 0.529524 0.530522

(3(4) = 0.435369 0.512866 0.440144 0.418954 0.451833

13(5) = 0.362600 0.332574 0.336025 0.326201 01339350

~(6) = 0.320956 0·330057 0.323383 0.250257 0.306163

r(7) = 0.252172 0.231865 0.301685 0.230461 0.254046

f3 (8) = 0.191544 0.197940 0.152315 0.176674 0.179618

\->( 9) = 0.163610 0.230811 0.167737 0.186700 0.187215

f3(0,0)= 0.338476 0.384583 0.304211 0.258481 0.321438

\"3(1,0)= 0.207561 0.117739 0.192350 0.146277 0.165982

[3(1,1)= 0.090718 0.083736 0.014981 0.082283 0.067930

P(2,0)= 0.156969 0.045985 0.039448 0.171330 0.103433

f?>(2,1)= 0.051130 -0.016311 0.108224 0.145688 0.072183

~ (2,2)= 0.024875 -0.013767 0.033954 0.041474 0.039680

De schatting is uitgevoerd voor 4 verschillende runs en hieruit

is de gemiddelde waarde voor de schatting bepaald.
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3.4. Conclusies en opmerkingen.

De schattingen zijn uitgevoerd met additieve ruis aan de uitgang

van het proces. Deze witte ruis was steeds rechthoekig verdeeld tussen

-B en +B. (B ~ 1).

De resultaten geven niet de exakte waarden voor de kernen en vooral

de 2e orde kernen wijken nogal af.

Dit komt door de produkttermen u(k).U(k-l),u
2
(k)etc., waaruit de

matrix U is opgebouwd.

De u(k) zijn namelijk random verdeelde getallen.

Nemen we nu bij de meerdere runs voor de startwaarde van de procedure

RANDOM steeds een ander getal, dan zullen we steeds andere schattings

resultaten krijgen.

Hieruit zijn de gemiddelde waarden en de spreiding voor de geschatte

waarden te berekenen.

Het kriterium voor de bepaling van de tijdvertraging is alleen geldig

als we te maken hebben met een "sprong" in de verandering van r->.
De "eerste afgeleide" van <E le orde impulsresponsie is hier namelijk

alleen bekeken. De snelheid van de verandering (de 2e afgeleide) is

buiten beschouwing gelaten. Het kriterium is alleen toe te passen

als we van tevoren weten, dat de lineaire term aanwezig is.
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4. PAR~TERREDUKTIE.

4.1 Beschrijving van Volterrareeks m.b.v. niet-lineair voorwaarta- en

lineair terugwaartsdeel.

Het grootste probleem bij de schattingen is steeds het grate aantal

kernen van de Volterrareeks, die bepaald moeten worden.

M2 (M2 + 1)
P = aantal parameters = M

l
+ -_.....::.._-

2!
+ •••

M (M +l)(M +2) •• (M +n-l)n n n n

n!

e
(M =geheugenlengte n orde kern)

n
(4.1)

Hoe meer geheugenpunten we meenemen, hoe grater het aantal parameters.

We weten echter niet a priori welke parameters de belangrijkste rol

spelen en welke we kunnen verwaarlozen.

De impulsresponsie van een diskreet lineair proces kan beschreven

worden door:

x(k) = bO u(k) + blu(k - 1) + b
2
u(k - 2) ••••• bnu(k - n)

(in principe oneindig veel punten) (4.2)

In de praktijk hebben we te maken met een eindig aantal parameters (b ).
n

Bij een le orde impulsresponsie geldt, dat b
l

tim b
n

machten van

elkaar zijn.

3a b •••••
o

Dit reduceert de afgekapte impulsresponsie (4.2) tot:

x(k) - a.x(k - 1) = boU(k) - b .u(k - n + 1)
n+l

We hebben nu te maken met maar 3 parameters. Het model heeft een

voorwaarts- en terugwaartsdeel.

Bij deze impulsresponsie hebben we dus een grate reduktie van de

parameters.
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In het algemeen zal bij lineaire systemen de reduktie niet zo groot

zijn, maar er is een beschrijvingswijze:

(4.4)

te vinden met een minimaal aantal benodigde parameters ~ en £.
Bij niet-lineaire systemen, die m.b.v. een Volterrareeks worden

beschreven, proberen we deze reduktie ook toe te passen.

De Volterrareeks is namelijk te beschouwen als een hogere orde

impulsresponsie.

)(l~\-:: .R.lo)lAl~) -to £.l'\l.\.ll_,)"t'" )4(.11,-,) u.l~-Md') ~

+ 1,(0,0) V.'t (~\ -4 ~t ',0) '" l.1- ,) lA.l~) ~ 'sl' ,.\ 1.4.' (.~ _, \ ~

..... + .Q..lM~.l,l"'\l-') \.A'l[.::Z-M'--t'l).

De Volterrareeks wordt afgebroken na de 2e orde kernen.

(4.6)

)tl~-\\= Alo)v.12-" + Q.(\)\Al~-l) ~ . - - - - . ..Qlt1,-,\ l.\l'-M,)~

... £lOlo)\A'll~-\) "t' Q,l\.") I.A~).-,.) v..(2-\) 't" ~\.I) L\7(~_l) 't

,g l t'1
1
-\ ,M, - \) \A'1 (A - (47) .

Geldt nu

ab(O)

ab(l)

•

•

•

= b(l)

= b(2)

•

•

•

ab(MI-I) = b(~),

dus als er sprake is van een konstant quotient tussen 2 opvolgende

kernen van de Ie orde, dan kunnen we vergelijking (4.6) met a vermenig

vuldigen en van (4.5) aftrekken.
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'll(9l.)_"" "'l:l-I) .. J6(o)lA.l:2) - ..Q,C.~.)'"'l'-M,~", ~(.o.o) ",?(:i)

+ J6C. ',0\ \.0\ l ~- I) .... l ~1. . . - . - ..Q.l 1"11 - I • ,,) \A l' - M
t

"" \) \.A. l:1) ....

-+\.R.ll")_",,fOlO,o)\\A.1l'-I). ,~l"t")-""~ll''')\ "-l"-1)l.o\(2-')-t

. - ..... - ~Q,lt1't·I,M1-')- o..~lt1'l-'l1t-1,-t..)\ "",1(::LM l "l) ...

-o.Q, ('1'1- 1,0) ""'L'l- M'l) v.l~-I) _ .. " .

- 0. ~ t t1" - \ , M... -\ ) ""t l~ - M'Z )

(4.8)

Vergelijking (4.8 ) is te schrijven als:

x(k)

waarin:

x(k-l)-------
u(k)

u(k-M )
----~---
u 2 (k)

u(k-l)u(k)

u(k-M2+1)u(k)
--2-- -----

u (k-l)

u(k-2)u(k-l)
2

u (k-2)

u2 (k-M +1)
-U1k':'M~U(k:i')

en b =

a

b(O)

_ :b~~l~ __
b(O,O)

b(l,O)

b(M2-1,0)
-b( i,i)-:~(0-,0)-

b(2,1)-ab(1,0)

(4.10)
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De parametervektor bestaat nu uit andere parameters van voorwaarts,

terugwaarts en "verschil" termen.

Er is enigszins reduktie:

bijv. M1 = 10, M2 = 3 ~ p = 12 ( eerst 16 )

M1 = 10, M2 = 4 ~ p = 17 ( eerst 20 )

M1 = 10, M2 = 5 ~ p = 23 ( eerst 25 )

M1 = 10, M2 = 6 ~ p = 30 ( eerst 31 )

Het aantal parameters is nu:

r =3*~ cr'1, + I) l M ... '\o1.) -11 + . . . . .. . . ~ \ (M..... .) ( M .... +'1.) -'17. ! M~

(4.11)

Bij kleine geheugenlengte M
2

neemt p af, maar bij grotere neemt hij

weer toe. Dit komt door de verschiltermen, die er bij komen.

De reduktie zit in de le orde kern.

Het aantal parameters is nog verder te reduceren als geldt:

a.b(O,O)

a.b(l,O)

= b(l,l)

= b(2,1)

• •

• •

•

b(m) = P exp (-m x Q)

a
1
b(0) = b(l) • a 1

= e-Q

b(m
1

,m
2

) = R exp J -(m1 + m2 )x 8 I
a

2
b(0,0) b(l,l) -28

= • a 2 = e

2e orde kern

Dan vallen de verschiltermen ook weg.

le orde kern

Er moet nu gelden dat a
1

= a
2

is, dus Q = 28 (4.12)
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Dan krijgen we:

x(k-l)
------
u(k)

_~~I:?~1 ~ _
u (k)

u(k-l)u(k)

T
~k =

U(k-M
2
+1)u(k)

---- ----
u(k-M2 )u(k-l)

en b =

a

b(O)

-b(M )
--- 1---

b(O,O)

b(l,O)

b(M
2
-1,0)

--- ----
-b(M

2
,1)

bijv. M1 = 10, M2 = 3 • p = 9 (i.p.v. 12 of 16)

M1 = 10, M2 = 4 .. p =11 (i.p.v. 17 of 20)

M1 = 10, M
2 = 5 ~ p =13 (i.p.v. 23 of 25)

M1 = 10, M2 = 6 "'p =15 (i.p.v. 30 of 31)

Het aantal parameters is nu veel kleiner dan voorheen

p = 3 + 2.M
2

+ ••••••• n.M
n

(4.14)

De reduktie in het lineaire gedeelte blijft gelijk.

In het kwadratische gedeelte kunnen in dit geval de verschiltermen

wegvallen, wat weer een behoorlijke reduktie geeft.
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Schattingsprogramma III (zie appendix A.B) schat de parameters van

een niet-lineair proces met Ie en 2e orde kernen volgens boven

staande modelbouw (4.13) met voor- en terugwaartse parameters. Het

model van het proces wordt in dit schattingsprogramma opgebouwd met

de procedure GEN VOLTERRA MODEL. (zie appendix A.7)

Om de resultaten van dit schattingsprogramma III te kunnen vergelijken

met de resultaten van het schattingsprogramma II, waar we aIleen met

voorwaartse parameters te maken hebben, moet het proces, waaraan

geschat wordt aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Het proces wordt gesimuleerd met het simulatie programma, waarbij we

moeten zorgen, dat bij de kernen simulatie Q = 2 Sis.

De inputband voor het simulatie programma voor het proces bevat nu:

K = 1000, M
l = 10, M

2 = 6,

p = 1, Q = 0.2, R = 0.3, s = 0.1,

A = 1, B is variabel, T = 0

~~~~ ".........,

Ll +
~

f~~
~ 04- ..rli 5>\.

..e ,<y

+; -!
.. 'C;

",",ocAeR "t:!

~

fig. 4.1

Schatting met aIleen voorwaarts deel.

(schattingsprogramma II)
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lridien de additieve witte ruis ongecorreleerd is met de uitgang van

het proces, is de schatter ~ een zuivere schatter. (bij voorwaartse

schatting) •

Om nu een asymptotische zuivere achatter bij schattingsprogramma III

te krijgen, moet de witte ruis gekleurd worden met de parameters van

het terugwaarts deel.(lit. 15).

Er geldt nl. (verg. 4.13):

x(k) - a x(k-l) = b(O)u(k) - b(Ml)u(k-M
l

) +

2
•••••••• -b(M

2
,M

2
)u (k-M

2
)

2b(O,O)u (k) + •••••

en y(k) = x(k) + n(k)

Dit geeft:

y(k) -a y(k-l) = b(O)u(k) - b(Ml)u(k-Ml ) +

2
••••••••• -b(M2 ,M

2
)u (k-M

2
)

2b(O,O)u (k) + ••••••

+ n(k) - a n(k-l)

Als nu n(k) - a n(k-l) = ~ (k)

wordt de parameter f} aaymptotisch

In ons simulatie programma komt dit

met ~rl = witte ruis,

zuiver geschat.

neer op toevoeging van:

= a. n \. k-l] + ru l k]

~
--.,....-----s -:PAe>Claoo)

waarin ru Lk ] witte ruis is en a de terugwaartse parameter.
,,",i..\;q ",.•:"" .

fig. 4.,2
,--='------"......, .....--1 *~~~--\..,w-------l

~

schatting met voor- en terugwaarts deel

~ (schattingsprogramma III).
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Schatting Van de kernen van een niet-lineair proces.

proces Ml : 10, M2 = 6. p = aantal parameters = 31 (of 15)

ingangssignaal: witte ruis, rechthoekig verdeeld tussen -1.0 en +1.0

additieve ruis: witte ruis, rechthoekig verdeeld tussen -B en +B

(al dan niet gekleurd met de terugwaartse parameter)

observatie lengte K = 1000

Schattingsprogramma II

voorwaartse niet gefilterde ruis gefilterde ruis
parameters B = 0.5 B = 1.7 B = 0.5 B = 1

b(O) = 1.000000 1.002862 1.009732 1.011840 1.023681
b(l) = 0.818731 0.813634 0.801404 0.828971 0.839212
b(2) = 0.670320 0.667780 0.661685 0.679037 0.687754
b(3) = 0.548812 0.518059 0.444255 0.524'196 0.500780
b(4) = 0.449329 0.428490 0.378479 0.410554 0.371779
b(5) = 0·367879 0.358831 0.337113 0.327827 0.287774
b(6) = 0.301194 0.307438 0.322421 0.275911 0.250627
b(7) = 0.246597 0.254035 0.271887 0.233022 0.219447
b(8) = 0.201897 0.195162 0.178999 0.184930 0.167962
b(9) = 0.165299 0.175361 0.199511 0.156589 0.147880

b(O,O) = 0·300000 0.330463 0.403575 0.260876 0.2~1751

b(l,O) = 0.271451 0.304143 0.382266 0.347288 0.423127
b(l,l) = 0.245619 0.221521 0.163687 0.195245 0.144871
b(2,0) = 0.245619 0.231128 0.196353 0-327535 0.409452
b(2,1) = 0.222245 0.205488 0.165274 0.268862 0.315479
b(2,2) = 0.201096 0.215843 0.251235 0.170555 0.140013
bO,O) = 0.222245 0.197925 0.139557 0.260688 0.299133
bO,l) : 0.201096 0.211262 0.235664 0.283777 0.366459
bO,2) = 0.181959 0.206383 0.265002 0.242095 0.302232
bO,3) = 0.164643 0.190366 0.252099 0.163548 0.162452
b(4,O) = 0.201096 0.195729 0.182849 0.225134 0.249174
b(4,l) = 0.181959 0.166490 0.129365 0.199767 0.217577
b(4,2) = 0.164643 0.133632 0.059206 0.203378 0.242114
b(4,3) = 0.148976 0.101184 -0.013511 0.150399 0.151824
b(4,4) = 0.134799 0.124801 0.100d07 0.132105 0.129412
b(5,O) = 0.181959 0.128146 -0.001004 0.141178 0.100396
b(5,1) = 0.164643 0.177440 0.208152 0.200537 0.236430
b(5,2) = 0.148976 0.173827 0.253475 0.185262 0.221548
b(5,3) = 0.134799 0.083293 -0.040320 0.112775 0.090751
b(5,4) = 0.121971 0.084794 -0.004429 0.080505 0.039040
b(5,5) = 0.110364 -0.039369 -0.131018 0.044011 -0.022342

vertaal + executietijd ~ 1100 sec.
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Schattingsprogramma III.

werkelijke waarde niet gefilterde ruis gefilterde ruis

B = 0.5 B =1,7 B = 0,5 B = 1

a = 0.818731 0.740587 0.365146 0.807544 0.805343

b(O) = 1.000000 0.997102 0.980236 1.004707 1.010126

b(10) =-0.135335 -0.139377 -0.115492 -0.137179 -0.139920

b(O,O) = 0·300000 0.334215 0.470121 0.316170 0.329449

b(l,O) = 0.271451 0.269760 0.263093 0.305414 0-341443

b(2,0) = 0.245619 0.189868 0.096843 0.234615 0.225089

b(3,O) = 0.222245 0.198810 0.152126 0.204390 0.186816

b(4,0) = 0.201095 0.198292 0.196613 0.199803 0.198563

b(5,0) = 0.181959 0.110141 -0.038507 0.127059 0.072392

b(6,1) =-0.148976 -0.084733 +0.006735 -0.125074 -0.101482

b(6,2) =-0.134798 -0.156242 -0.162900 -0.153980 -0.174197

b(6,3) =-0.121971 -0.132626 -0.084935 -0.125182 -0.130039

b(6,4) =-0.110363 -0.069108 +0.002980 -0.110118 -0.111205

b(6,5) =-0.099861 -0.082158 -0.106424 -0.099183 -0.097478

b(6,6) =-0.090358 -0.049711 +0.057930 -0.116666 -0.147001

vertaal + executiet~d ~ 300 sec.

De schattingen met programma III bij gekleurde additieve ruis zijn

veel beter, dan die bij niet gekleurde additieve ruis, hetgeen te

verwachten was.

Een juiste vergelijking van de resultaten kunnen we pas maken, als we

het vermogen van de additieve ruis (als er niet gefilterd wordt)

groter maken.
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t. '\,
---;;.-... G' = "3 e:.

(bij a = 0.818731)

De faktor B bij niet gekleurde ruis moet 1.7 zijn als B bij gekleurde

ruis 1 is, daar het vermogen van de ruis bij kleuring 3x zo groot

wordt.

De reduktie van 31 voorwaartse parameters tot 15 andere parameters,

heeft een grote rekentijd verkorting tot gevolg. De rekentijd is

bijna 1/4 van die bij 31 parameters.
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4.2. "Group method of data handling".

Ivakhnenko beschrijft in een artikel (lit.16) een andere methode,

waarin hij de parameters van een vergelijking

f = f (xl' x 2 ' ••••• ,xn )

reduceert m.b.v. de "Group Method of data handling" (GMDH).

De hoofdregel van deze GMDH-methode stelt, dat we de vergelijking

'f = f(x
l

, x
2

' ••••• xn ) kunnen vervangen door "partiele" beschrijvingen

(lagen) :

Yl = f(x
l

, x
2

)

YZ = f(x
l

, x
3

)

•

•

•

Yn - l = f(x
l

, x )
n

Yn = f(xZ ' x
3

)

Y ( l)=f(x l' x )n n- n- n
2

Alle mogelijke combinaties van de primaire variabelen xl ••••• x
n

moeten

worden nagegaan.

Uit deze combinaties moet nu een selektie gemaakt worden om een stelsel

vergelijkingen te verkrijgen, hetwelk alle primaire variabelen bevat en

een zo min mogelijk aantal parameters.

De selektie berust op 2 regels;

1). selekteer die combinaties, welke de kleinste kwadratische fout t.o.v.

i geven.
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2). selekteer zoveel combinaties, dat alle primaire variabelen meege

nomen worden.

Het zo geselekteerde stelsel met y (m ~ n) vergelijkingen moet nu
m

weer worden vervangen door:

=

=

f(y1 , Y2)

f(Yl' Y3)

etc.

Deze cyclus wordt nu steeds herhaald tot we de meest "rijke" verge

lijking hebben gevonden. (rijk aan primaire variabelen).
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SLOTOPMERKINGEN.

De Vo1terrareeks beschrijft een niet-lineair proces op een algemene

wijze. Deze a1gemeenheid brengt een groot aantal parameters met zich

mee, welke aIle zouden moeten worden geschat.

In fysische problemen, waar enige a priori informatie over de proces

grootheden voor handen is, (aantal punten, dat bij impu1sresponsie mee

genomen moet worden; de rol van kwadratische of hogere machten etc.)

is een model met k1einere dimensie dikwij1s aanvaardbaar.

Tijdvertragingen kunnen het aantal parameters weer vergroten.

Het belangrijkste prob1eem, dat hier dus een rol blijft spelen, is de

reduktie van het aantal te schatten parameters, zonder de algemeenheid

te verliezen.

Daartoe zou men de in hoofdstuk 4 genoemde methoden verder kunnen uit

werken.

Door de beschrijvingswijze van de Vo1terrareeks uit te breiden met

niet-1ineaire terugwaartse delen kunnen we misschien een grotere

reduktie van het aantal parameters verkrijgen.

Evenzo zou de toepasbaarheid van de GMDH-methode op de Volterrareeks

bekeken kunnen worden.



LITERATUURLIJST.

Parameterschatting, algemeen,

1. Eykhoff, P.

Grinten, P.M.E.M., van der

Kwakernaak, H.

en Veltman, B.P.Th.

2. Eykhoff, P.

3. Eykhoff, P.

4. Astrom, K.J.

en Eykhoff, P.

Niet-lineaire systemen.

5. Kohr, R.H.

6. Prague, C.H.

en Kohr, R. H.

7. Westenberg, J.Z.

- 62 -

Systemsmodelling and identification.

3e IFAC congress, Londen, 1966.

Proces parameter and state estimation.

Automatica, 1968, vol.4, pp.205-233.

Some fundamental aspects of process

parameter estimation.

IEEE Trans. of aut. control, 1963,

AC-8, pp.347-357.

System identification, a survey.

Ifac-symposium, Praque, 1970.

On the identification of linear and

non-linear systems.

Simulation, 1967, vol.8, pp.165-174.

The use of piercewise continuous

expansions in the identification of

non-linear systems.

Preprint JACC, 1968, pp.507-52l.

Some identification schemes for

non-linear noisy process.

Rapport T.H.E., 69-E-09.



8. Harten,J. van

9. Alper,P.

en Poortvliet, D.

- 63 -

De beschr~ving van niet-lineaire

systemen.

Rapport afstudeerwerk T.H.E. 1967.

On the use of Volterra series

representation and higher order

impulse responses for non-linear

systems.

Rapport T.H.D., juni 1963.

Schatting van tijdvertragingen.

10. Robinson, W.R.

en Soudack, A.C.

11. Bellman, R.

Kagiwada, Ho3.

en Kalaba, R.E.

12. Koivo, A.J.

13. Dietz, J.L.G.

Overige werken.

14. Melis, J.H.A.M.

An automatic method for the identifi

cation of time delays in linear systems.

IEEE Trans. of aut. control, 1970,

AC-2, pp.97-101.

Quasilinearization and estimation of

time lags.

Mathematical bioscienses, 1967,

pp.39-44.

On the identification of time lag in

dynamical systems.

Preprint JACC, 1969, pp.782-786.

Schatting van tijdvertragingen in

lineaire systemen.

Stageverslag T.H.E., aug. 1969.

Expliciete schatting Van procesparameters

met behulp van een digitale rekenmachine.

Rapport afstudeerwerk,T.H.E., 1967.



15. Evers, V.H.C.M.

16. Ivakhnenko, A.G. en

Koppa, Ju.V

- 64 -

Het gebruik van een gegeneraliseerd

model voor kleinste-kwadratenaehatting

aan gesloten systemen.

Rapport afstudeerwerk, T.H.E., 1970.

The group method of data handling

for the solution of the various inter

polation problems of cybernetios.

Preprint JACC, 1970,201.pp 1-7.



- 65 -

APPENDIX A: PROGRAM}lA'S EN PROCEDURES.

AIle gebruikte programma's z1Jn geprogrammeerd in Algol-60 en

werden verwerkt door de EL-x8 van het rekencentrum van de

Technische Hogeschool Eindhoven.

A .1. Simulatieprogramma.

A 2. Schattingsprogramma voor de kernen.(schattingsprogramma I)

A 3. Schattingsprogramma voor tijdvertraging en kernen. (schattings-

programma II)

A 4. Procedure VOLTERRA MODEL.

A 5. Procedure GEN IMPL ESTIMATION.

A 6. Algemeen programma.

A 7. Procedure GEN VOLTERRA MODEL.

A 8. Schattingsprogramma III.
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A 1. Simulatieprogramma.

Met dit programma worden de in- en outputwaarden van een niet-lineair

proces van de 2e orda beschreven door een Volterrareeks met een tijd

vert raging T gegenereerd.

De kernen worden gesimuleerd door:

Ie orde: b(m) = P.exp(- m x Q)

2e orde:

m = 0, 1, 2, ......,M
l

- 1

b(ml ,m
2

)= R.exp\-(ml + m
2

) x S\

m
l
= 0, 1, 2, •••••• , M2 - 1

m
2
= 0, 1, ••••••••• , ml

Het ingangssignaal is evenals de additieve ruis, witte ruis, en

wordt door de computer zelf gegenereerd met de library procedures

SETRANDOM en RANDOM.

De ruis is rechthoekig verdeeld en ligt tussen ° en + 1.

De startwaarde wordt bepaald door een getal van 7 cijfers en wordt

aangeroepen door SETRANDOM (- getal -).

De inputband voor dit programma bestaat uit een getallenband met:

K = aantal te nemen samples

M2= geheugenlengte Ie orde kern

M
2

= geheugenlengte 2e orde kern

P = 1

Q = 0,2

R 0,3 in het door ons gebruikte proces
=

S = 0,6

A = grootte ingangsruis = 1 (bij dit proces)

B = grootte additieve ruis

T = tijdvertraging
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globaal flowdiagram simulatieprogramma

READ

K,Ml ,M2 ,f,Q,R,S,A,B,T

,

be paling aantal

parameters

,

simuleren kernen:

b(m) = P. exp( :.(m x Q))

b(m
l

,m
2

) = Roexp (-(ml +m2 )x S)

I berekenen inganga- en

uitgangssignaal

printen en ponsen

ingangs- en uitgangssignaal
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rekst Simulatieprogramrna:

~ 06244398 verhagen, 1

~ ~rumnen1; genereren van in- en outputwaarden van een nie~l1n-proces

van de tweede orde met tijdvertraging aan de uitgang gestoord
met additieve ruis;

integer K, k, N, n, Mn, M2, i, j;
~ P, Q, R, S, A, B, T, :f'ra.nd;
K := READ; FIXT(4,0,K); Ml := READ; FIXT(3,0,Ml); M2 := READ; FIXT(3,0,M2); NLCR;
P := READ; FIXT(2,2,P); Q := READ; FIXT(2,2,Q); R := READ; FIXT(2,2,R);
S := READ; FIXT(2,2,S); NLCR;
A := READ; FIXT(3,2,A); B := READ; FIXT(3,2,B); T := READ; FIXT(3,2,T);
CARRIAGE ( 10);

N := Ml;
~ i : = 0~ 1 until M2-1 ~
~ j := 0 ~ 1 UDtU i W4 N := N + 1;
begin t=1 arraY x[2 - Mn - 100:K], y[l:K], b[O:N-l], ru[l:K];

library SETRANDOM, RANDOM;
c9!1PDfmt met lin. proces van de tweede orde;
~ i := 0~ 1 l.m.1i;U. Ml-l ~
b. .GidJl b[ i] := P X exp(-i X Q); FIXT( 1,6,b[ i]); NLCR; ~
i := Ml - 1;
~ j := 0 ~ 1 UJltiJ. ~1 ~
~ k := 0 ~ 1 uyti J. j ~
begin i := i + 1; b[i] := R X exp(-(j+k) X s); FIXT(1,6,b[i]); NLCR;
~
CARRIAGE ( 5); NLCR;
CQmment ponsen en printen van iDgangs- en berekend uitgangssignaal;
SETRANDOM( 4697685); RUNOUT;
PUNCH(Ml); PUNCH(~); PUNCH(K); PUNCH(lO A. 6); RUNaJT;
PRINT(Ml); PRINr(M2)j PRINT(K); NLCR; CARRIAGE(5);
~ k := 2-Mn-100~ 1 untiJ. K Q.Q. x[k] := A X (2 X RANDOM - 1);
~ k := 1~ 1 u.utU K ~ ruCk] := B X (2 X RANDOM - 1);
~ k := 1~ 1 WltU K ~
begin y[k] := 0;
~ n := 0~ 1 until Ml-1 ~
y[ k] : = y[ k] + b[ n] X x[lv.-xrJI'];
n := Ml-lj
~ i := 0~ 1~~-1 W4
~ j := 0 ~ 1 l.W.tU i ~
begin n := n + 1;

y[k] := y[k] + ben] X x[k-i-T]xx[lv-j-T] =m;
y[k] := y[k] + ruCk];

~
tm: k := 1~ 1 WltU K ~~ FIXP(2,5,x[k]); FIXP(2,5,y[k]);

PUNLCR; FIXT(2,5,x[k]); FIXT(2,5,y[k])j SPACE(8)j ~

:m
ltogend
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De geproduceerde pons band bevat achtereenvolgens de waarden voor:

a = startwaarde P-matrix

o

x is een inputsample

y is een al dan niet gestoord outputsample

De waarden van x en y worden afgebroken na het 5e cijfer achter

de komma. (executie + vertaaltijd + 60 sec.)

= A x (2 x RANDOM - 1)

= B x (2 x RANDOM - 1)

ingangssignaal

additieve ruis

N.B. Het programma is goed voor tijdvertragingen tot 100.

(array x [ 2 - Ml - 100 : K 1 ).
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A.2. Schattingsprogramma voor de kernen. (schattingsprogramma I).

Met dit programma kunnen de kernen van een niet-lineair proces

van de 2e orde (zonder tijdvertraging), dat beschreven wordt met

een Volterrareeks, geschat worden.

Het model van het proces maken we met de procedure

VOLTERRA (M
l

, M
2

, m, x, v, u).

Voor de schatting maakt men gebruik van de procedure

IMPLICIT ESTIMATION (p, y, u, P, b), welke berust op de iteratieve

methode voor de schatting van parameters m.b.v. '\? = tUT • U ] -l.UT.~

De door het simulatieprogramma geproduceerde banden worden gebruikt

als inputband voor dit programma.

Het schattingsprogramma is echter a1leen bruikbaar voor het proces

zonder tijdvertraging.

N.B. De procedures VOLTERRA en IMPLICIT ESTIMATION zijn beschreven

door Westenberg in zijn logboek.

Voordat de schatting begint worden eerst de array's en de P-matrix

gevuld.

array v II : m 1 opgevu1d met nullen

array b II : p] opgevuld met nullen

op de hoofddiagonaal van de P-matrix komt a = 106 te

staan en op de andere plaatsen nullen.

De procedure VOLTERRA wordt eerst gevuld met de eerste 49 samples,

waarna vanaf de 50e sample de schatting wordt uitgevoerd.

Dit om een inschakelverschijnsel te vermijden.
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globaal flowdiagram schattingaprogramma I

READ

MI , M
2

, K, a

"
initialisatie

x: = READ

y: = READ

IVOLTERRA(M
1

, M
2

, m, x, v, u. )

_1_.
~MPLICIT ESTIMATION(p,y,u,P,b)

II

uitprinten

geschatte waarden
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begin c~mment schatting van kernen van niet lin. proces van 2e orde,

beschreven m.b.v. volterrareeks;

integer M1,M2,r,s,p,m; M1:=READ; PRINT(M1); M2:=READ; PRINT(lv12)j CiffiHIAGE(5)j

II M1>O~ p:=M1 ~ p:=O;

if. M2>O~ ~egin !2!: r:=O ste12 ~ M2-1 £2
!2!: s:=O ste12 ~ r £2 p:=p+1 ~j

if M1<1-12~ m:=M2~ m:=M1 ;

begin integer K,i,j,t; ~ a,x,y;~ arra;;z v[l :m),u[l :p],b[l :p],P[l :p, 1 :p]j

12rocedux:e. VOLTERRA (M1 ,M2,m,x, v, u); value M1,M2,m,x; integer:tvll ,M2,m;

~ x;arrax v,u;

b~gin integer i,j,l;

!2£ i:=l ste~ 1 until m-1 2£ v[i]:=v[i+1];

v[m] :=x; 1:=0;

II H1>O~ begin

~ i:=O s~e12 1 unti~ M1-1 do

be~in 1:=1+1;

u[l] :=v[m-i]

~~;

if M2>O~ b.egi~

f2!: i: =0 ~te'p 1 ~til M2-1 £2
~ j :=0 step 1 until i 22
begin 1:=1+1;

u[l]: =v [m-i ]xv [m-j]

~~;

~ VOLTERRA;

p] ;p], h[l

procedure IMPLICIT ESTIMATICJN( p, y, u, P, b);

value p, Yj integer p;~ y; arra;;z u, P, b;

begin integer i, jj~ a, e; ~ array g[l

a := 1; e := - Yj

!.2!: i := 1 ste12 1 ,~ p 22
begin g[i] := 0;

!2E j := 1 step 1 qntil P 22 g[i] .- g[i] + P[i,j] X u[j]j

a := a + g[i] X u[i];

e := e + b [i] X u[i]
end'-'
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!2r. i :::: 1 ste.e 1~ P 9£
be&i~ h[i] :::: g[i] / a;

!2!: j :::: 1 step 1~ i £2 begin

P[i,j] :::: P[i,j] - g[i] X h[j]; P[j,i] :::: P[i,j] ;

E;,nq;

b[i] :::: b[i] - h[i]Xe;

end-
, ~ IMPLICIT ESTIMATION;

K::::READ; PRINT( K); CARRIAGE( 5); a::::READ; PRINT( a); NI..CR; NLCR;

!2!: i:=l ste;e 1 until m 9£ v[i] :=0;

f2!: i::::1 step 1~ p ~

begil1 !2.!: j :=1 step 1 until p 22 begin 1! j=i~ P[i,j] :=a

else P[i,j]:=O end; b[i]:=O;- -
~ einde specificeren;

t:=l; PRINTTEXT(~eschattewaarden~); NLCR; NLCR;

!2£ i:=l step 1 until 49 9£ begin x:=READ; y:=REi\D;

VOLTERRA(M1 ,M2,m,x,v,u); ~;

!2£ i :=50 steJi2 1 until K 92
begin x: =READ; y: =READ; VOLTERRA( M1,M2, m, x, v , u ) ;

IMPLICIT ESTIMATION(p,y,u,P,b);

1! i=10OXt~ begin PRINT(i); NLCR; NLCR; !£!: j::::1 ~teJi2 1~ p S12
begin FIXT( 1,6,b [j ] ); SPACE( 8); ~;

t:=t+1; NLCR; CARRIAGE(3);

end·-'
end·-'

end·-'
end·-'
J2rogend
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A.3. Schattingsprogramma voor tijdvertraging en kernen.

(schattingsprogramma II).

Met dit programma kunnen de kernen en de tijdvertraging van een

niet-lineair proces van de 2e orde, dat beschreven wordt met een

Volterrareeks, geschat worden.

Het model van het proces wordt gesimuleerd door de procedure

VOLTERRA NODEL (M
l

,M2 ,m,x,v,u,T) (zie appendix A.4L.

De schatting wordt uitgevoerd door de procedure GEN INPL

ESTIMATION (p,y,u,P,b) (zie appendix A.5).

De procedure VOLTERRA MODEL wordt eerst gevuld met de eerste 49

samples, waarna de schatting vanaf de 50e sample wordt uitgevoerd.

De door het simulatieprogramma geproduceerde banden worden gebruikt

als inputband voor dit programma.



I_ VOLT:r;P=-A~--
U\ NODEL
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,~5"UN J
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r

rlOWdia·gr·.am.

T :='1'+j-1

PRlNT(T)

___~'__-- '1~
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~~o! 06244398 verhagen

2!~~ ~~ schatting van tydvertraging en kernen van niet-lin. proces

van de 2e orde beschreven m.b.v. vo1terrareeksj

inteu@r Ml,M2,c,r,s,p,m,T,t,K,kjrea1 aj
-~ -
M'1 :=READj PRINT(Ml )j M2 :=READj PRINT(t-e)j K:=READj PRINT(K);

a:=READj PRINT(a);

CARRIAGE(5)j T:=Oj PRINT(T)j CARRIAGE(3); c:=Oj

~e~i~ ~!~ x[1 :K], y[1 :K) j

!2! k :=1 !,te;I! 1~ K !!2 2.e~in x[k) :=READ; y[k) :=READ; ~j

OPNIEUW: if Ml>O then p:=Ml else p:=Oj.... ---- ------
!! t-e>O~2.~~ !2!: r :=0 !~~ 1 ~..ll! M2-1 do

~ s :=0 !,te~ 1 ~g r !!2 p:=p+l ~~;

if M1<Me then m:=M2+T else m:=Ml+T j-- ---- ----
beg!!l !.~~~~ i,jj !:~ xl ,yl; ~~ v[1 :m),U[1 :p),b[1 :p),P[1 :pxp)j

J2T_~~ VOI:rERRA MODEL (Ml ,M2,m,x,v,u,T)j

!!!~ M'1 ,M2,m,x,Tj ~~~r Ml ,M2,m,Tj !:~ Xj

l!!:..~ V,Uj

2.~5!.~ ~ae..!: i,j,lj

!2!: i :=1 ~~ 1 ~lli m-l S2 v[i) :=v[i+l )j

v [m) :=X; 1 :=0;

i! Ml >0~ 2.e5i~

!2!: i :=T~ 1 ~g Ml-l+T ~

be~!!l 1:=1+1 j

U [1 ) :=V [m-i )

end endj--- ---
!.! M2>O~~5!~

!2!: i :=T !~ 1 ~g M2-1+T do

for j :=T step 1 until i do--- ~ --- --
~5~ 1:=1+1;

U[1) :=v [m-i )xv [m-j )

end end;
-~ --

end VO:urERRA MODEL;--
~~~ GEM IMPL ESTIMATION( p, y, U, P, b)j

~~ p, Yj !~~ Pj !:~ Yj ~~ u, P, b;

2~!!! ~~..!: i,c, j j ~! a,d, ej ~~ g[1

a := '; e := - Yi

!~ i := 1 ste~ 1~ P ~

p], h[1 PJ;
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beMin d:;;;:O;

fo," j := 1 bl.ep 1 Wltll P ~ d:=d+P(l+jXp-pJxuU);

I:i : '" a + dXu [l ) ;

e :; e + b[i] x uri); g[i]:=d;

end;

for i := 1 s"tep 1 uptil P 22.
begin h[i) :... g[i] j a; d:;;;:g[i];

for j := 1 step 1 until i ~ begin

c :=i+jXp-p; P[j+iXp-p) :=p[c] :...P[c]-dXh[j); end;

b(1) := b[i] -dXeja;

end-
~ GEN IMPL ESTIMKl'ION;

for i:=l ste;e 1 Wltil m~ veil :=0;

for 1 :=1 s"tep 1 un"t.i.l p ~ b[i) :aO;

for i:;;;:l st.e12 1 witil pXp ~ P[l) :aO;

for i :=1 a"tep p+l witil pxp ~ p(1) :=aj

t:= 1 j PRUn"l'EA"l'( 'fgeschatte waarden;}); NLCRj NU;Hj

PH m'l"i'l:iJ.."I' ({rMPLICI'li); NLCR j HLCH j

for k:= 1 st,ep 1 WitH 49 ~~ xl :-x[k] j yl :=y [k];
V,JL'i'l~HA l-uDll.(Ml,M2,m,xl,v,u,'l'); end;

for k:=50 step 1 until K~

begin xl:=x[k]; yl:=y[k]i

VOL'I'f.J<RA. 14JDEL (fv11 ,M2,m,xl ,v,u,'l');

GI~N Il"lPL E3'nMATIUH( p,yl , u, P,b);

II k=l00xt~ begin PRIN'I'(k)j NLCRj IfLCR; for j :=1 step 1 Wl"til P 9£
begin FIXT( 1,6,b[j]); S.r?ACE(8); end;

J :==1; ifabs(b [J] )>0.5 ~ goto verder; II t>1 !d!sn. gOliO verder;

WEM: II abs(b[j+l]) ~b6(b[j])>O.5~ begin T:,..rl'+j; PRIi,il'('J'};NLCh;

c : '" 1; goto 01-'i'4 .f.EUW; end;

j :=j+l; ll. j<O.5xMl ~ guto ....~;

II c=l ~ goto verder;

II JaJ.5Xfv11~ begin T:;T+j-l; PRINT(T); Ill-CR; €jOLO dPNIE;lJ,.,; ~

verder:

end;

end;

end;end;end;progend

t:=t+l; CARRIAGE(3);
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A.4. Procedure VOLTERRA MODEL (M
l

,M
2

,m,x,v,u,T).

Deze procedure is in feite een uitbreiding van de procedure VOLTERRA,

die geschreven is door Westenberg (zie logboek Westenberg).

De procedure VOLTERRA MODEL regelt steeds het model bij bij een

bepaalde T (= tijdvertraging).

integer M
l

,M
2

integer m

integer T

real x

array v

array u

:geeft geheugenlengte Ie resp. 2e orde kern aan

:geheugenlengte kern met grootste geheugenlengte

:geeft tijdvertraging T, waarop het model moet worden

afgeregeld

:waarde nieuwe inputsample

:array met grenzen [l:ml waarin op aan x voorafgaande

samples staan, waarbij het laatst voorafgaande
e

sample op de m plaats van het array staat

: array met grenzen f1: p 1 waarin de inputvektor u komt

te staan

Het model wordt eerst afgeregeld bij een tijdvertraging T = 0 en later

als de T van het proces bepaald is bij die tijdvertraging opnieuw

afgeregeld. De U-matrix wordt dan gevuld met verschovenu-waarden.

u
kT

( 1) , ••..•.•.•..•••••••••• u
kT

( p)

Als Teen waarde heeft aangenomen, moet ook de lengte van het array

v [1: m ] worden vergroot.
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In het hoofdprogramma geschiedt dit door de aanroep OPNI~UW.

OPNlhLfrl: 1£ M1>O~ p:""M1 else p:;;:O;
ll. lV12>O~ begin fo;r. r :-0 step 1 until M2-1 ~m s:=O step 1 Wltil r ~ p:=p+1 end;
if M1<M2 then m::aM2+'l' else m:=M1+T ;- - -

steeds als de schatting op~ieuw moet beginnen (bij andere T) worden

de beginwaarden van aIle arrays en de matrix P weer hersteld. De

procedure wordt dan opnieuw aangeroepen.

De tekst van deze procedure luidt.

procedure VOL'lllSRRA loUDEr.. (l-t1,M2,m,x,v,u,T);

value M1,M2,m,x,T; integer M1,M2,m,T; ~x;

, array v, U;

begin in~eger i,j,l;

f2!:. i:=l s~ep 1 until m-1 ~ v[i) :=v[i+l);

v [IA) :=X; 1 :--0;

ll. M1>O~ begin

for i:=T step 1 until M1-1+rl' ~

begin 1 :=1+1;

u[l) :-v [uri]

~end;

£.1 M2>O t;,hen begin

m i:=T s~e;g 1 Wltg M2-1+'l' ~

m. j :-'1' st.ep 1 Wltil i ~

begin 1 :"1+1;

u [1] :=v [m-i )Xv [m-j)

sm. end;

~ VOL'HJ\RA MJm;L;
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A.5. Procedure GEN IMPL ESTII1ATION (p,y,u,P,b).

Deze procedure is een verbeterde vorm van IMPLICIT ESTI~~TION

(zie Westenberg).

De schatting is sneller gemaakt door in plaats van een matrix P

een array P te nemen.

Het kost namelijk minder rekentijd om een element uit een array

te halen, dan uit een matrix.

p] waarin de inputvektor

p x p1 waarin de elementen

integer p

real y

array u

array P

array b

:aantal te schatten parameters

:waarde nieuwe gestoorde outputsample

:array met grenzen tl

u komt te staan

:array met grenzen II
van l UTe U ] -1 staan

:array met grenzen ll: p1 waarin de geschatte

parameters komen te staan

Voorafgaande aan het eerste sample moeten array's P en b gevuld

worden. Hiertoe kiezen we P [i,i} = a, waarbij a een grote positieve

waarde heeft. De andere element en van P en de elementen van b

kiezen we nul.
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De tekat van deze procedure luidt:

procedure GEN Il'1PL EJT lMA'l'ION ( p, y, u, P, b);

value p, y; integer p; real y; &fay u, P, b;

begill integer i,c, j; ~ a,d, e; ~ array g(l

a := 1; e := - y;

p), h[ 1 p] ;

for i := 1 6tep 1 until p ~

begin d:=O;

for j := 1 step 1 until p ~ d:=d+P[i+j)<p-p]xu[j];

a. :-= a + dXu[i);

e := e + b[i] x u[i]; g(i]:=d;

end;

!2!:. i :-= 1 6t.ep 1 until p ~

begin h[i] := g(i] / a; d:ag(i];

for j := 1 step 1 until i 2.2 begin

c:=i+jXp-p; P[j+iXp-p] :",p(c] :=P(c]~h(j]; end;

b[i] := -b(i] ~e/a;

~

~ GEN IMPL ES'llIMA'l'ION;

Initialisatie geschiedt in het hoofdprogramma door:

for i :=1 st.ep 1 until p ~ b[i] :-0;

for i :=1 step 1 until pxp ~ P(i] :=Q;

~ i :"'1 st.ep p+l until pxp 2.2 P(i] :=8.;
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Ao6. Algemeen programma.

Met dit programma wordt zowel het proces gesimuleerd, als de kernen

en tijdvertraging geschat.

Het is een samenvoeging van het eerder beschreven simulatieprogramma

en schattingsprogramma II.

De inputband voor dit programma bestaat uit een getallenband met:

K = aantal te nemen samples

Ml = geheugenlengte Ie orde kern

M
2 = geheugenlengte 2e orde kern

p =

)Q = waarden om kernen te simuleren van het proces
R =

S =

A = grootte ingangsruis

B = grootte additieve ruis

T = tijdvertraging

a = 106
= startwaarde P-matrix

ingangssignaal x l k ]

addi tieve ruis ru l k ]

= A x (2 x RANDOM - 1)

= B x (2 x RANDOM - 1)

In het programma is "tau" de geschatte tijdvertraging en "beta" de

geschatte kern.
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141gol 06244398 verhagen
~ .QQmment in het 1e gedeelte van het programna worden de in- en outputwaarden

van een met-lin. proces van de tweede orde met tydvertraging aan de
uits,tLrJg gestoord met additieve ruis gegenereerd.
in het 2e gedeelte worden de kernen en de tydvertre.ging geschat.;

1Dteger K, k, N, n, M1, M2, i, J, r,s,t,p,m,c,tau;
~ P, Q, R, S, A, a ,B, T, frand;
K := READ; FIXT(4,0,K); M1 := READ; FIXT(3,0,Ml); M2 := READ; FIXT(3,0,M2);
NLCR;
P := READ; FIXT(2,2,P); Q := READ; FIXT(2,2,Q); R := READ; FIXT(2,2,R);
S := READ; FIXT(2,2,S); NLCR;
A := READ; FIXT(3,2,A); B := READ; FIXT(3,2,B); T := READ; FIXT(3,2,T);
CARRIAGE ( 10) ;

N := Ml;
~ i := 0~ 1 um,;u. M2-l ~
~ J:= 0~ 1 lJ.Util i ~ N : = N + 1;
begin~~ x[2 - Ml - lOO:K], y[ 1:K], b[O:N-l], ru[ 1:K];

Ubrapl SETRANDOM, RANDOM;
CQPI!l'Cnt met lin. proces van de tweede orde;
~ i := 0~ 1 until Ml-l ~
~b[i] := PX exp(-i X Q); FIXT(1,6,b[i]); NLCR; ~
i := M1 - 1;
~ J := 0~ 1 1.W."U1 M2-l ~
~ k := 0 ~ 1 um1J. J g.g,
~ i := i + 1; b[i] := R X exp(-(J+k) X S); FIXT(1,6,b[i]); NLCR;
Wi
CARRIAGE ( 5); NWR;
SETRANDOM(4697685)j
PRINT(Ml); PRINr(M2)j PRINI'(K); NLCR; CARRIAGE(5)j
~ k := 2-Ml-100~ 1 UA"tll K ~ x[k] := A X (2 X RANDOM - 1 );
~ k := 1~ 1 1.W.UJ. K g,g, ru[k] := B X (2 X RANDOM - 1);
~ k := 1~ 1 UA1i.1J. K ~
be s;ll1 y[ k] := 0;
~ n : = 0 ~ 1 mr!;il Ml-1 ~
y[k] := y[k] + b[n] X x[~n-T];

n := Ml-l;
~ i := 0~ 1 J.W.tU M2-1 ~
~ J := 0~ 1 UAtU i ~
begin n := n + 1;

y[k] := y[k] + b[n] X x[k-i-T] X x[k-j-T] ~
y[k] := y[k] + ru[k];

Wi
a:=READ; PRINT(a); CARRIAGE(5); tau:=O; PRINr(tau); CARRIAGE(3); c:=O;

OPNIEUW: 1t Ml>O~ p:=MI ~ p:=O;
U M2>O~~~ r:=O~ 1 u.ntU M2-l g,g,

~ s:=O~ 1 1W.t,;U. r ~ p:=p+l ~
U Ml<M2~ m:=M2+ta.u~ m:=M1+tau;
~ integer i, J; ~ xl ,yl; ~ e.n:.ax v[ 1 :m],u[ 1:p],beta[ 1 :p] ,p[ 1:pxp];

PrgcedUre VOLTERRA KJDEL (Ml,M2,m,x,v,u,T);
~ Ml,l-e,m,x,T; integer Ml,M2,m,T; r=J. x;
~v,u;

~ 1§eger i, J, 1;
m i:=l ~ 1 J.m1J.J. m-l ~ v[i]:=v[i+l];
v[m] : =x,; 1:=0;
.u: Ml >0~ begin
~ i: =T~ 1 until Ml-1-fIl' g,g,



- 84 -
beg1n 1:==1+1;

u[l] :==v[m-i]
~~
UM2>O~~
~ i:=T lW:Jl 1 until ~-1+T ~

~ j:=T lW:Jl 1 upti1 i ~
begin 1:=1+1;

u[l] :=v[m-i]xv[m-j]
~ s:.m;

~ VOIIrERRA MJDEL;

procedure GEN IMPL ESTI~TION( P" y" u" P" b);
~ P" y; integer P; ;aaJ. y;~ u" P" b;
b.Grln br1;eger i"e" j; ;raJ. a"d" e; ;r.:W~ g[ 1 p]" h[l p];

a := 1; e := - y;
~ i := 1~ 1 J.m.t1J. p ~
~ d:==O;
~ j :== 1 WiJm 1 1mUJ. p ~ d:=d+P[i+~p-p]Xu[ j];
a := a + dXu[i];
e := e + b[i] X u[i]; g[i]:=d;

~
tw;:. i := 1~ 1 JJ.P.U1 p ~
1WW1 h[i] := g[i] / a; d:=g[i];
~ j := 1~ 1 uWJJ. i ~~
e:=i+~p-p; P[J+iXp-p]:=P[e]:=P[e]~h[j]; ;m1J
b[ i] := b[ i] -axe/a;

stm
~ GEN IMPL ESTIM\TION;

~ i:=l ~ 1 lJAU1 m~ v[i]:=O;
~ i:= I ~ 1 u.ntU P ~ beta[ i]:=O;
~ i:=l ~ 1 until p<p ~ P[i]:=O;
~ i:=l ~ P+1 1.mtJ.l p<p ~ P[i]:=a;
t:=l; PRIm,'TEXT(ige~ehattewaarden{); NIi:R; NIi:R;
PRINTTEXT( -aMPUCIT;I»; N:u:::R; NIi:R;
~ k:=l ~ 1 until 49 ~ begin xl :=x[k]; y1 :=y[k];
VOIIrERRA MJDEL(Ml "z-E"m"xl"v"u"tau); ~
~ k:=50~ 1 J.W.t1J. K ~
~ xl :=x[k]; yl :=y[k];
VOLTERRA MJDEL (Ml" ~"m"xl "v"u"tau);
GEN IMPL ESTIM\TION(p"yl"u"P"beta);
11: k=10OXt~~ PRINI'(k); N:u:::R; N:u:::R; !m;. j:=l ~ 1 un;U.l p ~

begin FIXT(1"6,,beta[j]); SPACE(8); ~
CARRIAGE(3); j:=l;.it abs(beta[ j])>O.5~~ verder;

U t>l ~~ verder;
WEER: U abs(beta[ j+l]) ~bs(beta[j] )>0.5~

~ tau: =tau+ j; PRINI' (tau); N:u:::R;
e:=l; ~ OPNIEW; ~
j:=j+l; 11: J<O.5XM1 ~~ WEER;
1t c=l ~~ verder;
1t ~.5XM1 ~~ tau:=tau+j-l;
PRINT(tau);NIL:R; ~ OPNIEWj ~

~~WEER;

verder: t:=t+lj CARRIAGE(3)j
~
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A.7. Procedure GEN VOLTERRA MODEL. (Ml,MZ,m,x,y,v,w)

Voor de iteratieve schatting is het nodig, dat de vektor w na iedere

iteratie opgevuld wordt met observaties van x (= input) en y (= output).

De vektor w ziet er als volgt uit:

y(k-l)

u(k)

u(k-M
l

)

uZ(k)

u(k-l)u(k)

u(k-MZ+l)u(k)

u(k-MZ)U(k-l)

integer Ml,M Z
integer m

real x

real y

array v

array w

geeft geheugenlengte le resp. Ze orde kern aan

geheugenlengte kern met grootste geheugenlengte

waarde nieuwe inputsample u(k)

waarde vorige outputsample y(k-l)

array met grenzen [l:m] waarin op aan x vooraf

gaande samples staan, waarbij het laatst voorafgaande
e

sample op de m plaats van het array staat

array met grenzen [l:P] waarin de vektor w komt

te staan

De tekst van deze procedure luidt:
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~~~~!:~ GEN VOI..1'EHHA MODEL(M1,H2,m,x,y,v,w);

~~~~ M1 ,H2,m,x,y; !.~~~~~ M1 ,~,m; !:~~1 x,y; ~~~ v,w;

~5!.:: ~1~~!: i, 1;
~ i:=O ~~E 1 ~g m-1 ~2 v[i]:=v[i+1]; v[m]:=x;

w[1]:=y; w[2]:=v[m]; w[3]:=v[m-M1]; 1:=3;

!2!: i :=0 ~~ 1 ~~!.! M?-1 ~

begin 1:=1+1; w[l] :=v[m]xv[m-i]; end;----- ---
!2!: i :=1 ~ttl! 1 ~~! M? ~

~~:: 1 :=1+1; w[ 1] :=v [m-M?]XV [m-i ] ;~~;

end GEN VOITERRA MODEL;
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!£:: t := 1 ~~ 1 ~g p <?E
~~i~ h[i] := g[i] / a; d:=g[i];

!£:: j := 1 !!~ 1 ~!g i 9;2 ~~~i~

c :=i+jXp-p; P[j+iXp-p] :=p[c] :=p[c ]-dXh[j ];

b[i] := b [1] -dXe/a;

end

end GEN IMPL ESTIMATION;

end;---

!2:: i :=1 !t~E 1 ~ii! p ~ w[i] :=0;

!£~ i:=O ~~E 1 ~~ m ~2 v[i]:=O;

for i:=l step 1 until p do beta[i]:=O;--- --~ ----- --
!£:: i :=1 !ieE 1 ~E2: pxp ~2 P [ i ] :=0;

~!: i :=1 ~~E p+l ~..!t.! pxp ~ P[i] :=a;

y1 :=0; t :=1; PRINTl'EXT ({geschatte waarden*); NICH; NICR;

PRINTrEXT({rMPUCIT*); NICR; NICR;

!2!: k :=1 !~ 1 ~!i! 49 ~2 ~~i12 xl :=x [k]; y2 :=y [k] j

GEN VOITERRA MODEL(M1 ,}e,m,xl ,yl ,v,w); yl :=y2; end;--
!2:: k :=50 !~E 1 ~~! K ~

~e5i~ x' :=X [k ]; y2 :=y- [k ] ;

GEN VOITERRA 1-1ODEL (M1 ,H2,m,xl ,yl ,v,w); yl :=y2;

GEN n1PL ESTlMATION(p,y2,w,P,beta);

jf k=10OXt then begin PHINT(k); NICR; NICRj for j :=1 step 1 until p do-- -- ----- ---
begin FIXT(1 ,6,beta[j]); SPACE(8); end;----- ---

t :=t+1; CARInAGE(3); end;--

~~~;

~9;;
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APPENDIX B: GEBRUIKTE SYMBOLEN.

T
u = (ul ' •.... , ~)

T
x = (xl' ••••• , ~)
-T
~ = (yl'·····'yK)

T
n = (n

l
, •.... , ~)

T
W = (wI'·····, wK )

e T = (e1 ' •••.• , e
K

)

b(MN'~'····· .~)

~(~,~, •...•• MN)

input van proees

uitgang van proees

gestoorde proees output

stoorruis op proees output

output van voorwaarts deel van model

versehil van proees en model

kern van de Ne-orde

gesehatte kern van de Ne-orde

U matrix met als elementen de ingangsgrootheden

T tijdvertraging

UT matrix met als elementen verse hoven ingangsgrootheden

k tijdsindex

K totaal aantal bemonsteringen

MN geheugenlengte Ne-orde kern

m grootste geheugenlengte

p aantal te sehatten parameters

N.B. Voor een vollediger definitie van de versehillende grootheden

zie in de tekst van het verslag.
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